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تحتاج املجتمعات املعارصة إىل التعاون بني أفرادها وذلك لنرش األمن والعدل والعلم، وليك تبلغ 

هذه املجتمعات شانا عظيام، البد من االهتامم بالقيم التعاونية خالل عملية التعلم يف املواقف 

 .التعليمية

س التي جاءت بها الحركة الرتبوية املعارصة، والتي ويعد التعلم التعاوين إحدى تقنيات التدري

 إىلأثبتت البحوث والدراسات أثرها االيجايب يف التحصيل الدرايس للطلبة، ويقوم عىل تقسيم الطلبة 

مجموعات صغرية تعمل معا من اجل تحقيق هدف،أو أهداف تعلمهم الصفي بدرجة عالية من 

 يستخدمون التعلم الزمري إنهمىل املربني واملعلمني، وذلك  مثل هذا املفهوم ليس بجديد عإناإلتقان، 

 .آلخر من النشاطات التعليمية املختلفة من وقت ًباعتباره واحدا

 هيكلية تنظيمية لعمل مجموعة الطالب بحيث إيجادوان ما جاء به التعلم التعاوين هو 

 كل  عضو يف أن عىل تأكيدال املجموعة يف التعلم وفق ادوار واضحة ومحددة، مع أعضاءينغمس كل 

 .املجموعة يتعلم املادة التعليمية ويتقنها

 ما تقدم  فالتعلم التعاوين هو مفتاح النجاح للطلبة، وذلك الن التعلم يتم من خالل إىلً استنادا

 بأخذ واضحة ونسق يف العمل من خالل عمل كل عضو يف املجموعة إسرتاتيجيةاملامرسة وذلك يتطلب 

 األبحاث نتائج إليه ما توصلت أهم يشارك يف مسؤولية النجاح، وميكن تلخيص دور مام يجعله

 :يأيتوالدراسات فيام 

 . عندما نكون مشاركني يف خربة التعلمأفضلنحن نتعلم  -

 . اكرب عندما نتعلمها من خالل مبادراتنا وبحثنا ومحاوالتناأهمية لها بأنواعهااملعرفة  -

 التي نشارك لتحقيقها، وعندما تكون مشاركتنا مع باألهدافزم  عندما نلتأفضلالتعلم يكون  -

 . العمل داعام ومشجعاإطار قيمة، وعندما يكون اآلخرين

ويعد هذا الكتاب بداية متواضعة ملوضوع مهم يخدم رشيحة كبرية من التالميذ واملعلمني 

 .والباحثني، حيث احتوى هذا الكتاب عىل اربعة عرش فصالً

 املقدمة
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، واملفـاهيم الـتعلم التعـاوين ومفهوم التعلم التعاوين، و نشأة التعلم التعاوين،:ولتناول الفصل اال

 . وآراء املنظرين يف مجال دعم التعلم التعاوين  للمتعلمنياملرتبطة به

فوائـد الـتعلم  وخصائص التعلم التعـاوين، التعلم التعاوين، وأهداف ما الفصل الثاين فقد تضمنأ

متـى  ، واألخـرى متيـز الـتعلم التعـاوين عـن الطـرق وأسبابالتعلم التعاوين، مميزات وعيوب التعاوين، و

 والعوامل التي تسهم يف الرشوط الواجب توفرها يف التعلم التعاوين، و التعلم التعاوين،بإسرتاتيجيةندرس 

 .خطوات تنفيذ التعلم التعاويننجاح التعلم التعاوين، و

 والفرق بني التعلم  التعلم التعاوين والتعليم التعاوين،الفرق بني  عىلوجاء الفصل الثالث مشتمالً

 .الفرق بني التعلم التعاوين والتعلم يف املجموعات الصغريةالتعاوين والتعلم التقليدي، و

االعتامد االيجايب املتبادل، التفاعل باملواجهة، ( التعلم التعاوين مبادئ :وتناول الفصل الرابع

 واملجموعات الصغرية واملعالجة األشخاصة الشخصية، مهارات التواصل بني املساءلة الفردية واملسؤولي

 . الرتبوية والنفسية واالجتامعيةاألسس، وتناول )الجمعية

، تعليم األقرانإسرتاتيجية  (إسرتاتيجيات التعلم التعاوينأما الفصل الخامس فقد احتوى على

 واإلسرتاتيجية فرق التعلم وإسرتاتيجية ًلم معــا، التعـإسرتاتيجية و مسابقات العاب الفريقإسرتاتيجيةو

تقسيم الطلبة إىل فرق وإسرتاتيجية  البنيوية، واإلسرتاتيجية، )طريقة الصور املقطوعة(التكاملية 

وإسرتاتيجية  اللجان،وإسرتاتيجية  البحث االجتامعيوإسرتاتيجية، Jigsaw 2 جكسووإسرتاتيجيةالتحصيل 

 - فكرإسرتاتيجيةوتعليم املجموعات الكبرية وإسرتاتيجية  يم الجامعات الصغرية،تعل: املذاكرة الجامعية

،  املساءلة او طرح االسئلةإسرتاتيجيةو  تنظيم الحلقة،– املائدة املستديرة إسرتاتيجيةو  شارك-زاوج

 الرؤوس وإسرتاتيجية عظم السمك، وإسرتاتيجية ماذا تعلمت؟، - ماذا ستعرف- اعرفوإسرتاتيجية

 خرائط إسرتاتيجيةو،األدوار تبادل إسرتاتيجيةو الدراما التعليمية، وإسرتاتيجيةرقمة تعمل معا، امل

 .) القبعات الستوإسرتاتيجية املفاهيم،
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املهارات ، واملدخل إىل مفهوم املهارات التعاونية( :املهارات التعاونيةوتضمن الفصل السادس 

، ةالتعاونيمكونات املهارات  و،ةالتعاونيأنواع املهارات ، وه املرتبطة باألخرى وبعض املفاهيم ،ةالتعاوني

 أساليبو ة،وظائف املهارات التعاونيو ،ةالتعاونيخصائص املهارات  و،ةأهداف املهارات التعاونيو

جوانب العجز يف املسلامت التي يقوم عليها تعليم املهارات التعاونية، و، وةاكتساب املهارات التعاوني

 ).كيف تتحقق املهارة التعاونية التعاونية، وتعليم املهارات

  التعاونية مفهوم املجموعةإىلاملدخل : املجموعات التعاونية السابع فتناولاما الفصل 

واثر املجموعة التعاونية  ،مواصفات املجموعات التعاونية، واملجموعات املرتبطة باملجموعة التعاونيةو

 املجموعات التعاونية يف التعلم بني الفرقو جموعات التعاونية، املوأنواع، )الطالب (أعضائهاعىل حياة 

صيانة املجموعة التعاونية ، ومناذج التعلم يف املجموعات التعاونيةواملجموعات الجامعية التقليدية، و

وأمور يجب مراعاتها قبل البدء يف العمل مع أشكال توزيع املهام يف املجموعات التعاونية،  وووظائفها،

 املجموعات يف التعلم أداء ومناذج تقويم ترتيب املقاعد يف املجموعات التعاونية،ات التعاونية، واملجموع

 .التعاوين، وتوزيع املهام التعليمية يف املجموعات التعاونية

: الصعوبات التي تواجه تطبيق التعلم التعاوين وعالجها  عىلوجاء الفصل الثامن مشتمالً

الصعوبات املتعلقة  ، ووعالجها  وعالجها، والصعوبات املتعلقة باملعلم والفنيةاإلداريةالصعوبات (

 ملعالجة صعوبات أسلوب العصف الذهني، و)بالطالب وعالجها، والصعوبات املتعلقة باملنهج الدرايس

 .تنفيذ التعلم التعاوين

 وتـــضمن دور املعلـــم واملـــتعلم  يف الـــتعلم التعـــاوين، التاســـع ففـــرس امـــا الفـــصل 

 مفهـوم و الجـذور التاريخيـة للـتعلم الفـردي،: التعلم الفـردي والـتعلم التعـاوينارشالفـصل العـ

 أهميــة الــتعلم الفــردي،  وومقارنــة بــني الــتعلم الفــردي والــتعلم التقليــدي، الــتعلم الفــردي،

وأمناط التعلـيم الفـردي، وخـصائص  واملبادئ الرتبوية والنفسية التي يقوم عليها التعلم الفردي،

 والخــصائص املميــزة للمعلمــني يف الــتعلم الفــردي، وادوار املعلمــني يف الــتعلم الــتعلم الفــردي

 ملتعلمـني يف الـتعلم االفردي، والخصائص املميزة للمتعلمني يف التعلم الفردي، والفرق بني ادوار 
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 واملهـارات الدراسـية الالزمـة للـتعلم خطوات التدريب عىل التعلم الفـردي،الفردي والتعلم التقليدي، و

 .الفرديعيوب أسلوب التعلم فردي، وال

 مفهوم إىلاملدخل  :التعلم التنافيس والتعلم التعاوين  عىلوجاء الفصل الحادي عرش مشتمالً

 التعلم التنافيس، ومميزات التعلم التنافيس، ودور وأنواع، مفهوم التعلم التنافيسالتعلم التنافيس، و

والفرق بني التعلم  التعلم التنافيس، وعيوب التعلم التنافيس،املعلم يف التعلم التنافيس، ودور املتعلم يف 

 .التعاوين والتعلم التنافيس

التعلم :  ما قبل املدرسةأطفالالتعلم التعاوين لدى  أما الفصل الثاين عرش فقد احتوى عىل

ند ، وادوار معلمة الروضة عاألطفال التعلم التعاوين يف رياض وأهمية، األطفالالتعاوين يف رياض 

 ملعلمة الروضة قبل مامرسة التعلم التعاوين مع الطفل وإرشادات التعلم التعاوين، ألسلوباستخدامها 

 جلسات التعلم التعاوين يف رياض وأمنوذج، ودور التعلم التعاوين يف جوانب منهج وحدة الخربة، وأثناءها

 .األطفال

 لتعاوين يف مختلف املواد الدراسية تطبيق التعلم اأمنوذج  عىلوجاء الفصل الثالث عرش مشتمالً

 ، واللغة واألحياءالحديث، والرياضيات،  والتاريخ ، والجغرافية الطبيعية،اإلسالميةمادة الرتبية (

 ).، والرتبية الفنيةالرياضية والرتبية،العربية

مني يف استخدام  للطالب لتساعد املعلًتعاونيا ًعرش نشاطا اثنيوتضمن الفصل الرابع عرش عىل 

 . التعلم التعاوين يف تعليم طالبهم يف مختلف املراحل الدراسيةإسرتاتيجية

 يلبي هذا الكتاب الحاجة يف مجال طرائق التدريس يف الوطن العريب أن الباحثة تأمل وأخريا

 .ملجال الكثري يف هذا اإىلتزال تفتقر  عامة والعراق خاصة، ويسد فراغا يف املكتبة العربية التي ما

 . رب العاملنيلـلـه يوفقنا انه نعم املوىل والنصري، والحمد أن لـلـه اأسال وأخريا

                                                                             املؤلفة
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األول الفصل
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 :محتويات الفصل

 نشأة التعلم التعاوين 

 مفهوم التعلم التعاوين 

 التعلم التعاوين واملفاهيم املرتبطة به 

 آراء املنظرين يف مجال دعم التعلم التعاوين  للمتعلمني 
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 األولالفصل 

 نشأة التعلم التعاوين ومفهومه

 

 

 فكرة التعاون ليست جديدة يف تاريخ البرشية، بـل هـي فكـرة قدميـة قـدم الجـنس البـرشي إن

 تعاونية، ومتكنوا من تنظيم الجهود فيام بينهم وبنـاء بأعامل اإلنسايننفسه،حيث قام الناس عرب التاريخ 

 قد اإلنسان أن املخازن كام تعاونوا من اجل دفع املخاطر وجلب النفع لهم ومعنى ذلك وإنشاءئر الحظا

 ما هـي عليـه إىل التعاون منذ زمن بعيد، ولوال هذا التعاون ما تقدمت البرشية وما وصلت أهمية أدرك

 مـن أرهقها وما اهاأشق من تقدم وحضارة، بل رمبا ما كانت هناك حياة بغري تعاون، ولو كانت، فام اآلن

 . الفرد لوحدهحياة، تلك التي يقوم بها 

 فقط لـصالح البـرشية، بـل مفـروض عـىل الكـون كلـه اإلنسانوهذا التعاون ليس مفروضا عىل 

 الكائنـات بشمـسها وقمرهـا ملنفعـة الحيوانـات، وتـسارع أعـضاءفـرنى تجـارب .. لتحقيق الصالح العام

 أنظـار لرتزيق الثمرات، وترزيق الثمـرات لجلـب األغذيةسابق مواد  الحيوانات وتأرزاقالنباتات المداد 

 لغذاء حجـريات البـدن، وعـدم مقاومـة الـرتاب الـصلب وال الحجـر اإلمداداملرتزقات وتعاون الذرات يف 

الصلد لسريان لطائف رقائق عروق النباتات اللينة اللطيفة، بل يشق الحجر قلبـه القـايس بـتامس حريـر 

 .ات ويفتح الرتاب صدره املصمت لرسيان رائد النباتات بنات النبأصابع

ما اعـن واملعـوان : لعون املعني، وما عونت فيه يش أيوا) عون(قد جاء  يف اللغة العربية كلمة ف

 . الحسن، املعونة

ــا  ــسان أنومب ــل اإلن ــه، ميي ــي بطبع ــنهم إىل اجتامع ــتعلم م ــم وي ــأنس به ــرين وي   اآلخ

وان أنـشطته تـتم يف سـياقات  ه من غريزة حب االسـتطالع،ويالحظ سلوكهم وترصفاتهم مبا لدي

، ً أو عامـاً خاصاسواء كان هذا العمل عمالً  يعيش أو يعمل مبفرده،أناجتامعية فهو ال يستطيع 

ــ ــسة تربوي ــمن مؤس ــق اأو ض ــد خل ــة، فق ــري تربوي ـــهة أو غ ــسان -- لـل ــهاإلن ــق في  ، وخل

التعاوينالتعلم نشأة 
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ـــامت مت ـــفات وس ـــك ص ـــع ذل ـــطح األرض، وم ـــىل س ـــودة ع ـــات املوج ـــائر املخلوق ـــن س ـــزه ع  ي

 الجسدية والعقلية محدودة، وغري مؤهلة الن تحقق لـه كـل مـا يطمـح إليـه مـن اإلنسانظلت قدرات 

ـــا ـــان لزام ـــك ك ـــل ذل ـــن اج ـــات، وم ـــات واحتياج ـــه ًرغب ـــن أن علي ـــرين، م ـــع اآلخ ـــاون م   يتع

ـــ  ق هـــذه األهـــداف مـــن خـــالل التعـــاون اجـــل تحقيـــق األهـــداف املـــشرتكة، وان الرغبـــة لتحقي

 املجموعـات يف أي مجتمـع إىلًلكنها أيضا متتد   الفرد،اإلنسانوالعمل الكفء ليست مقصورة فقط عىل 

 .كان

 ومنها نظام الجوار وطريقة آنذاك والعادات والقوانني السائدة األنظمةوعرف العرب التعاون يف 

 يجـدوا مبكـة أال ومن ذلك حلف الفضول الذي تعهـدوا فيـه  الحق،وتأييد السالم إلقرارالتحالف الدويل 

 قاموا معه وكانوا عىل من ظلمه حتى ترد إال من غريها ممن دخلها من سائر الناس أو أهلها من ًمظلوما

 أن أحـبفا مـا لقد شهدت يف دار بن جدعان حل):  (لـلـه مظلمته، ويف  هذا الحلف قال رسول اإليه

 . ألجبتاإلسالميل به حمر النعم ولو ادعى به يف 

 يف مجال االقتصاد فقد كان التعاون يف شبه الجزيرة العربية واضحا ويتجىل يف األسواق التي وأما

 العامـة الكبـرية كـسوق عكـاظ وذي املجـاز األسـواقكانوا يقيمونها سواء عىل املستوى املحيل كمكة أو 

 امنني عىل أنفسهم وأمـوالهم، كـام األسواقوكان العرب يؤمون هذه ..... نعاء وغريهاودوامة الجندل وص

 .كان لها دور كبري يف التنشيط االقتصادي والثقايف يف شبه الجزيرة العربية

 يف مكانـه يف الكعبـة  وكـان ذلـك يف األسـودوحني اشتد نزاع قريش فيام بينها عىل وضع الحجر 

أول )  عليـه وعـىل آلـه وسـلملـلــهصـىل ا( لـلـهكيم أول داخل، فكان رسول االجاهلية، فاتفقوا عىل تح

 أطرافهـا يأخذ كبري كل قبيلة بطرف مـن أن بربدة ووضع الحجر يف وسطها عىل لـلـهداخل، فأمر رسول ا

 وملا بلغوا مكانه وضعه بيـده الـرشيفة، وكـان هـذا مثـال واضـح ألثـر التعـاون يف حـل ًوحملوه جميعا

 .الخالفات

 بوصفه صـورة مـن صـور األلفـة والتعاضـد االجتامعـي فقـد ،ة التعاون يف الحياةوألهمي

  بفكـرة التعـاون يف العقيـدة، بوصـف التعـاون قيمـة مـن القـيم واإلسالميزخر تاريخنا العريب 
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ُوتعـــاونوا( :بقولـــه لـلــــهالتـــي ميزهـــا ا َ ََ ِّالـــرب َعـــَىل َ ِ َوالتْقـــوى ْ َّ ُتعـــاونوا َوَال َ َ َ ِاْإلثـــم َعـــَىل َ ْ ِوالعـــدوان ِ َ َْ ُ ْ(  

 يف عون لـلـها): "(فة قول الرسول الكريم  وكام ورد يف األحاديث النبوية الرشي،)٢اآلية/سورة املائدة (

وقولـه ،  "ًاملؤمن للمـؤمن كالبنيـان يـشد بعـضه بعـضا ":)(، وقوله "العبد ما دام العبد يف عون أخيه

) :("اشتىك منه عضو تداعى لـه سـائر إذامنني يف توادهم وتراحمهم وتعاونهم كمثل الجسد مثل املؤ 

ً أجـرا للتعاون اإلسالم التعاون يف تربية الفرد وبناء املجتمع فقد جعل وألهمية ."الجسد بالحمى والسهر

): (وقولـه ، "ترفع له عليها متاعه صدقة واعترب من الصدقات التي يثاب عليه  فاعلها ومنها ًعظيام

 ".والناس بخري ما تعاونوا"

فالتعاون هو قوام الحياة اإلنسانية سواء كان فـردا أو جامعـة، ومـن صـور التعـاون يف املجتمـع 

ونون معهـم  أنـصار يتعـاإىلملهاجرين من أحوج الناس املسلم تعاون األنصار مع املهاجرين، حيث كان ا

 ".تكفوننا املؤونة، وتشاركوننا يف التمر" ) :(لغربتهم وفقرهم، فقال 

علـيكم بالجامعـة " ):( حيث قال اإلسالمدور التعاون وبني أهميته يف ) (وقد عظم الرسول 

 أراد ومـن ، مع الجامعة وان الشيطان مع الواحـد، وهـو مـع االثنـني ابعـدلـلـه فان يد ا، والفرقةوإياكم

 ". مع الجامعةلـلـهيد ا): "( ، وكذلك قوله"بحوبحة الجنة فليزم الجامعة

 وجـب اإلسـالمية تعاونـت األمـة فـإذا آخـر التعاون بني املسلمني ال ينحـرص يف جانـب دون إن 

، وكـام يكـون ًوإعالميـاً  وسياسـياً واقتـصادياً وتربويـاًالتعاون يف جميع نواحي الحياة املختلفـة اجتامعيـا

 يف العالقات الدوليـة املبدأهذا ) ( والجامعات يكون بني الدول، فقد طبق الرسول األفرادالتعاون بني 

 عقد معاهدة تعاون وحسن جـوار مـع يهـود املدينـة، بنـي اإلسالمية الدولة وأسسفعندما قدم املدينة 

قريظة وبني قينقاع وبني النـضري، كـام عقـد مـع قبائـل العـرب معاهـدات مبعثهـا التـسامح والتعـاون 

 يف مجال الزراعة ً دولياً منها صلح الحديبية وقد عقد تعاونااإلسالميةوالعزة وروحها الرحمة، أملها القوة 

 ولهم نصف ما يخرج منها من متر وزرع، ومن أرضهمعىل ) ( لـلـهمع يهود خيرب حيث أقرهم رسول ا

 :يأيت، ما اإلسالميمثرات التعاون يف املجتمع 

 . واملحبة بني املؤمنني ويجعلهم كالجسد الواحدلفةاأل روح إشاعة -
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 . املرء قوة يف مواجهة العقبات ومثبطات النفسإكساب -

 .للمتعاونني لـلـهمعونة ا -

 .لآلخريندليل حب الخري  -

 .شعور الفرد بالقوة ونزع شعور العجز عن نفسه -

 .تبادل الخربات وزيادة التحصيل الفكري -

 .لألعاملرسعة االنجاز  -

 .تتالقح القلوب والعقول يف التعاون فتثمر -

 من الحق والعـدل تحـت إطار التقدم والرفاهية يف مجاالت الحياة املختلفة يف إىلفكل ما يدعو 

 . من فيض التعاون عىل الرب والتقوىألنه، اإلسالم إليه دعا اإلسالميةالرشيعة 

 لإلسـالم مـن خـالل فهمهـم لإلنـسان تهوأهمي طبيعة التعاون ً الفالسفة املسلمني قدمياأيقنوقد 

 ميـول إبـراز يساعد التعلم التعاوين عىل إذورشيعته السمحة التي تحث عىل التعاون، ويف عملية التعلم 

إن اإلنـسان (، " املدينـة الفاضـلةأهـل آراء"يف كتابـه ) هــ ٣٣٩(الفـارايب   يقـولإذواستعدادات املتعلم، 

 كـل واحـد مـن النـاس أنيف الحصول عىل  احتياجاته  اليومية، أي بفطرته يحتاج إىل مشاركة  الجامعة  

 يقـوم بهـا كلهـا أن كثرية ال ميكـن أشياء إىل كامالته، أفضل يبلغ أنيف قوامه، ويف  مفطور عىل انه يحتاج

 ).إليه قوم كل واحد منهم يقدم يشء مام يحتاج إىلوحده، بل يحتاج 

النظريات الحديثة  التي  تؤكد  أن اإلنسان ال يكتفي فأتفق مع  ) هـ٤٢١( مسكويه ابنوأما آراء 

 .بنفسه يف تكميل ذاته  بـل يحتاج إىل معاونة اآلخرين حتى يعيش حياة  طيبة

 االهـتامم بالتعـاون بـني الطلبـة بأهميـةاملعلـم )  هـ٧٣٣ - ٦٣٦(وقد أوىص ابن جامعة 

 إفـشاءمـل بـه الطلبـة مـن ويذكرهم بأن يتعاهد املعلم عـىل مـا يعا والسعي يف جمع قلوبهم،

 مينـع كـل أنالسالم، وحسن التخاطب والتعاون عىل الرب والتقوى وعىل ما هم بـصدده، وعليـه 

ّ سبب العداوة والبغـضاء، ورغــب ابـن جامعـة يف مـشاركة ألنها التنافر والتباغض بينهم أسباب

 أن ال تبعـده املتعلم زمالئه والتعاون معهم ومساعدتهم بجميع الوسـائل، وحـث املـتعلم عـىل

 املنافسة عـن مـساعدة زمالئـه، وأكـد أن مـا يتعلمـه الفـرد بالتعـاون مـع زمالئـه أنفـع وأعـىل 
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قيمة مام يتعلمه  نتيجة املنافسة، فاملوقف التعاوين عـند ابن جامعة أعظم  أثرا ً يف منو شخصية املتعلم 

         .من وسائل التحصيل الفردية

الجتامع اإلنساين رضوري ألن اإلنسان مدين بالطبع أي  البـد لـه أن ا) هـ٨٠٨( خلدون ابنويؤكد 

من اجتامع  وذلك  للحصول عىل الغذاء لدفع خطـر الحيوانـات الـضارة، ومـن هنـا فحاجـة األفـراد إىل 

 . التفاعل والتعاون تدفعهم إىل البقاء أحياء

 الفـرد وتطبيعـه  جامعـة الرفـاق تقـوم بـدور فعـال يف منـوأنفـريى ) ١٠٣٧-٩٨٠(أما ابن سـينا 

 ً.اجتامعيا

 تعلـيم أي -األفقـي يـستحق الـتعلم أال"  الزرنوجي الـتعلم التعـاوين قـائال اإلسالموتناول برهان 

 ". نظر إعادة منا ً- بعضهم بعضااألنداداملتعلمني 

 الرابطة الصحيحة بني الناس هي الرابطـة الناشـئة مـن أن فريى )م. ق٣٩٩ – ٤٦٨ ( وأما سقراط

 حيــوان اإلنــسانن أالــذي قــال بــ )م. ق٣٢٢ – ٣٨٤ (أرســطو واتفــق مــع  التعــاون بالعــدل،إىلالحاجــة 

 .اجتامعي

فهـو أحـد تقنيـات التـدريس التـي جـاءت بهـا ) Cooperative Learning(أما التعلم التعاوين 

الحركة الرتبوية املعارصة ويقوم عىل تقسيم الطلبة عىل مجموعات صغرية تعمل معاً  لتحقيـق أهـداف 

 حـني ظهـور املـدارس يف إىل واسـتمرت اإلسـالم منـذ صـدر اإلسالميةلمهم الصفي،وقد ظهر يف الرتبية تع

 والتـي تتفـق مـع اإلسـالمي التي وجدت جذورها يف النظام الرتبـوي األصول أهم، ومن املتأخرةالعصور 

 : التعلم التعاوين يف العرص الحديث ما ييلمبادئ

 مـن وضـع أوليف التعلم التعاوين، وعليه يعترب  املـسلمون   حيث يقابل نظام املجموعة -الحلقة

 . الحلقات التعليميةأسس

 كان املعلمون يحثون الطالب عـىل املناقـشة واملنـاظرة، سـواء كـان ذلـك بـني الطـالب -املناقشة

 . مع غريهمأو أنفسهم

 ومبـادئلكـريم  لتعليم الناشئة حفظ القران ااألولية األماكن هو مكان من - الكتاتيبأوالكُتاب 

 وحتـى الوقـت األمـوي وبنـات املـسلمني منـذ العـرص أبنـاءالقراءة والكتابة، وقد عنيت برتبية وتعلـيم 

 .الحارض
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 ,Johann AmosComenius) ويف مجال الرتبية والتعليم فقـد قـرر جوهـان امـوس كـومننس

 من بعضهم أكرثفيدوا  يستأن الطالب ميكن إن) ١٦٧٩-١٥٩٢(  يف العصور الوسطى ما بني (1592-1679

 . ويعلمونهم ويتبادلون عملية التعلم فيام بينهماآلخرينالبعض عندما يتعلمون من 

 الـتعلم التعـاوين منتـرش يف الرياضـة والـصناعة والجـيش بـشكل أن Ballantineويرى بـاللنتني 

 طـر علميـة وأأسـسمخطط ونظامي، ولكنـه اسـتخدم يف التعلـيم بطريقـة غـري نظاميـة حتـى طـورت 

 . يف السبعينيات من القرن العرشينإجرائيةومفاهيم ومناذج 

 أفـضل لـيك يـتعلم  الفـرد بـشكل بأنـه: "  التعلم التعاوين بقولـهإىل  )Talmud(ويشري تيلمود 

 ". يحدد رفيقه الذي يعاونه يف التعلمأنيجب عليه 

أن الطلبـة بـ: "بقولـهالـتعلم التعـاوين ) Quintillion( امليالدي ناقش كونتليـان األولويف القرن 

 ". كرب من التعليم عندما يقوموا بتعليم بعضهم البعضميكنهم تحقيق استفادة أ

عنـدما ( يـرى انـه إذ ، باستخدام التعلم التعـاوينSocraticوقد نصح الفيلسوف اليوناين سقراط 

 يعلـم ، فاملعلم يستفيد مـرة عنـدماWhen you teach you learn Twice) تدرس، فانك تتعلم مرتني

 .اآلخرين يتعلم من عندما أخرى، ومرة اآلخرين

 Joseph Lancaster( كـل مـن جوزيـف النكـسرت وانـديو بيـل  أجـرى) ١٧٠٠( عام أواخرويف 

&Andew Bell ( نكلرتايف ا للتعلم التعاوين يف دراساتهم  ً واسعاًاستخداما. 

 قـوي وتركيـز تأكيدكان هناك ) ١٨٠٠  ( ويف خضم حركة املدارس يف مدينة نيويوركأمريكايف  أما

ــتخدام  ــىل اس ــري ع ــرتاتيجيةكب ــت  إس ــة موفامن ــت مدرس ــدما افتتح ــاوين عن ــتعلم التع  School( ال

Movement ( ( ١٨٠٦يف بداية عام. 

الكولونيـل فرانـسيس بـاركر    مـن القـرن التاسـع عـرش، أكـداألخـرية ويف العقود الثالثـة 

)Colonel Francis Parker (دي التعلم التعاوين عـىل الـدور املهـم الـذي يقـوم بـه حد مؤيأ

 يف العمل، إذ اعتمـد نجـاح هـذه الطريقـة واإلخالص الحامس والتعاون إثارةالتعلم التعاوين يف 

 ًمـديرا للمـدارس العامـة يف ) Parker(و مـدريس دميقراطـي تعـاوين، وكـان  جـإيجـادمن خالل 
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 زاره خالل هذه الحقبة أكرث  وقد١٨٨٠ وحتى عام ١٨٧٥من عام ) Massachusetts', Quincy(واليتي 

 التعلم التعاوين، وقـد أدت هـذه الطريقـة إىل زيـادة الـتعلم إجراءات الختيارً زائر سنويا ألف) ٣٠(من 

 . طيلة القرن التاسع عرشاألمريكيةالتعاوين بني الطلبة يف املدارس 

  الـــتعلم التعــــاوين أن  أي١٩٠٠بـــالتعلم التعــــاوين منـــذ عـــام وبـــدأ االهـــتامم الفعـــيل 

 الــذي ســاعد ) John Dewey( ظهــر يف بــدايات القــرن العــرشين ضــمن مــرشوع جــون ديــوي

  املــنهج بفاعليــة عاليــة، الــذي كتــب أهــدافعــىل تعميــق الــتعلم بــصفة عامــة عنــد الطلبــة وتحقيــق 

ــــام  ــــان ١٩١٦يف ع ــــتاذا وك ــــه ًأس ــــذاك كتاب ــــيكاغو آن ــــة ش ــــة( بجامع ــــة والرتبي  ) الدميقراطي

)Democracy & Education ( حجرات الدراسة ينبغي أن تكون مرآة تعكس ما يجري يف أنوفيه بني 

 أن) Dewey( معمل لتعلم الحياة الواقعية، ولقد اقتىض فكر ديوي أو، وان تعمل كمخترب األكرباملجتمع 

ًيجد املعلمون يف بيئاتهم التعليمية نظاما اجتامعيا يتسم بـإجراءات دميقراطيـة وبعمليـات  علميـة، وان ً

دوافع الطلبة ليعملـوا متعـاونني ولينظـروا يف املـشكالت االجتامعيـة   تستثريأن ميكن األوىلمسؤولياتهم 

التي يبذلونها يف مجموعات صغرية لحل املـشكالت بـتعلم الطلبـة اليومية املهمة، زيادة عىل  جهودهم 

اسـتخدام ) Dewey( األخـر، وطورديـويخالل تفـاعالتهم اليوميـة الواحـد مـع املبادئ الدميقراطية من 

 التعلم وذلك يف أواخـر أساليب مجموعات التعلم التعاوين بوصفها جزء من طريقته املشهورة يف أسلوب

 .١٩٣٠عام 

للتعـاون والتنـافس مـن خـالل نظـريتهام )  Doop, 1937 &May(ومع ذلك فقد تعرض دوب وماي 

نظريـة شـاملة ) Barnard,1938(ون والتنـافس، ووضـع بارنـارد االجتامعية واالقتصادية والتي ميزا فيهـا التعـا

 ًلطبيعة النظم التعاونيـة مركـزا فيهـا عـىل العوامـل االجتامعيـة التـي تظهـر املواقـف التعاونيـة ونـاقش نظـام 

  العوامـل فاعليـة للتغلـب أكـرث التعـاون مـن أن إىل التعاون وتوصل أساليب من ًأسلوباالعمل التعاوين باعتباره 

ــةعــىل ا ــدأ عــام . لفــروق الفردي ــتعلم التعــاوين املــنظم ب ــد دوتــيش١٩٤٩لكــن ال ــذي Deutech   عــىل ي  ال

  بـه املعلـم لطلبـة  عن التعلم االعتيادي القائم عـىل الـرشح والعـرض الـذي يقـوم بديالًًأسلوبا باستعاملهنادى 

ــاملهم ــصف بك ــرض. ال ــتش" وع ــدا" دوي ــافس معتم ــاون والتن ــول التع ــصورات نظريــة ح   راته يف تــصوًت
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حالـة التـوتر يف  أنم يف الدافع التي يفـرتض ١٩٣٧عام ) Kurt Lewen(النظرية عىل نظرية كريت ليفني 

 مطلوبـة ومـن أهـدافنحو تحقيق  اآلخريندوافع الشخص توجد عندما تتأثر نواتج كل شخص بأفعال 

 . التنافيس املستقل، الهدف الفرديمناذجه الهدف التعاوين املستقل، الهدف

بنظريته يف مفهوم تسهيل تحرك األعضاء ألداء أدوارهم ) Tomas(م أهتم توماس ١٩٥٧م ويف عا

 . الجامعةأعضاءيف املواقف التعاونية املبنية عىل تقسيم العمل بني 

 دقـة ملـساعدة أكرث إجراءاتيف جامعة شيكاغو ) Thelen Herbert,1960(وطور هربرت ثيلني 

ًمعمالً أو مختربا أو بيئـة  تكون أن الدراسة ينبغي أنإىل "  يلنيث"الطلبة عىل العمل يف جامعات، وذهب 

 "ثيلني"، ولقد كان "شخصية املهمةدميقراطية مصغرة هدفها بحث املشكالت االجتامعية واملشكالت البين

 صورة واضـحة املعـامل وتفـصيلية لبحـث الجامعـة أوًعاكفا عىل دراسة ديناميات الجامعة، وطور صيغة 

 . ً، مفاهيميا للتطورات الجديدة يف التعلم التعاوينً تصورياًساساأوقدم 

 عكف الباحثون بتحليل التفاعل يف املواقـف إذوبدأت يف أواخر الستينات دراسة التعلم التعاوين 

 .التعليمية وتشجيع املنافسة بني الطلبة

 باسـتخدام ويف بداية السبعينات وخالل مرحلـة الثامنينـات مـن القـرن العـرشين بـدأ االهـتامم

التعلم التعاوين وأمكن تطبيقـه يف الـصفوف الدراسـية ويف املعاهـد والكليـات، وهكـذا توالـت الجهـود 

 لـه وأنـشأتوتطور التعلم التعاوين وانترش يف دول عدة من العامل يف الواليات املتحـدة وكنـدا واسـرتاليا 

ً انتـشارا واسـتخداما خـالل كـرثأ متعددة، وأصبح استخدام مجموعـات الـتعلم التعـاوين وأساليبمراكز  ً

 أن يف الدول الغربية والعربية التي تم تطوير العديد مـن اسـرتاتيجياته، بعـد األخريةالخمس عرشة سنة 

 القليل من املدرسني استخدموه بوصفه أسـلوب إن كالرياضيات والعلوم، أال بعض املوادطبق يف تدريس 

  واألجهــزة األدواتعــات الدراســية، وتــوفر رئــيس ألســباب خاصــة تتعلــق بتــصميم القاتدريــيس 

 .والوسائل الالزمة
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 التفاعـل الـصفي التعـاوين يفـوق نأ )Johnson & Johnson( وقد وجد جونـسون وجونـسون

 املتفاعلني لـذواتهم، األشخاصالتفاعل الصفي التنافيس من حيث معطياته التحصيلية، ومن حيث تقدير 

 .األخرومن حيث ميل بعضهم للبعض 

 الـتعلم التعـاوين طريقـة تنمـي روح أن إىل) Wheeler & Rayan, 1973( ويلـر و رايـن ويشري

 .األخر يستفيد بعضهم من البعض أنوتعمل عىل   املتعلمني،األفراداملحبة بني 

 عمل التالميـذ يف بيئـة أنفيؤكدا ) Goldman & Stockbauer, 1977 ( جولدمان وستوكربوأما

 واملـادة الدراسـية والـشعور بالثقـة املتبادلـة، وتـزداد بـاألقرانيد االهتامم يسود فيها العمل التعاوين يز

 . املهامأداء أثناءاملشاركة واملسؤولية 

 اآلخـرين الـتعلم التعـاوين يزيـد مـربرات تبنـي أن إىل  (Bridgeman,1977)وتوصل بـريجامن 

 مـن تقـدير الـذات والجاذبيـة نـه يزيـدأ، كـام لآلخـرين من خالل االهتامم باملنظور االنفعايل ألدوارهم

 . بني التالميذاألنانيةالشخصية، ويقلل من 

 بــ الـتعلم التعـاوين املـسمى أسـلوب إجـراءات (Eliot Aronson,1978)وطور ايلوت ارنسون 

يف جامعة كاليفورنيا الستخدامه يف تقويم مواد تعليمية تشجع عـىل " تكامل املعلومات املجزاة التعاوين"

 .التعلم التعاوين

 طريقة التعلم التعاوين يكـون العمـل فيهـا أن إىل (Slavin&et.al,1981) وآخرون سالفني وأشار

 خمس طـالب يف كـل مجموعـة، وتكـون هـذه إىل أربععىل شكل مجموعات تعاونية صغرية مكونة من 

 .املجموعة غري متجانسة، بحيث تضم كل مجموعة مختلف املستويات لضامن تحسني التحصيل

 ابتكـــر كـــل مـــن روبـــرت ســـالفني وروبـــرت ســـالفني ومعـــاونوه معـــا ١٩٨٢ويف عـــام 

(Slavin&et.al,1982)عىل نتـائج بحـوث ً لدراسة القراءة والكتابة وفنون اللغة اعتامداً تعاونياً برنامجا 

 ".التكامل التعاوين للقراءة والتعبري" عليه اسم وأطلقالقراءة والكتابة 

 يف التعلم التعاوين هي االعـتامد أساسيةمسة عنارص  وضع جونسون وجونسون خ١٩٨٤ويف عام 

 األشـخاصاملتبادل االيجايب والتفاعل املبارش املشجع واملسؤولية الفردية واملهارات الخاصة بالعالقات بني 

 .واملعالجة الجمعية
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ــه  ــرت وزمالئ ــام إن) (Foster & et.al,1985ووجــد فوس ــمن نظ ــون ض ــذين يعمل ــة ال  الطلب

 . ممن يعملون بصورة انفراديةًإبداعا أكرث يكونوا أننية ميكنهم املجموعات التعاو

 إن )Humphreys, Johnson & Johnson, 1982 (وجونـسونويـرى همفريـز وجونـسون 

 لها وتطبيقها يف وإتقانهم التعلم التعاوين يرفع تحصيل التالميذ واحتفاظهم باملعلومات الدراسية أسلوب

 .نحو املوضوعة يف التعلم ويولد اتجاهات ايجابية نه يزيد الرغب، كام أأخرىمواقف 

 الـتعلم الن الجامعـة متـد إىل يف الوصـول أفـضل الـتعلم التعـاوين أن إىل (Bell,1986)بل  ويرى

 . النقدوأوجه األفكاراملتعلم بوفرة من 

 التعلم التعاوين البد مـن يتحقق ليك إنه) (Joyce & Marsham,1986ووجد جويس ومارشهام 

 املجموعة، ويتمثـل الـرشط ألفراد يكون مهام أن يف تحديد الهدف الذي يجب األولرشطني يتمثل توفر 

 .الثاين يف توافر املسؤولية الجامعية يف كل مجموعة

 تقيض عىل امللل وتجعل املـادة إسرتاتيجيةبان التعلم التعاوين ) Rubin,1987(بينام تؤكد رابني 

 .التعليمية مثرية للتعلم ومشوقة

 أفـضلهـو عـادة  تعليم املجموعات الـصغرية إن (Brown& et.al,1988)جد براون وزمالئه وو

وتغيري االتجاهات وتكمن قوتهـا يف  يف تعزيز املهارات العقلية وتشمل حل املشكالت األخرىمن الطرق 

 . ووجهات النظر وهذا يطور قدرة الطالب عىل التفكرياألفكارتفاعل 

 فاعليـة العمـل التعـاوين يف اسـتيعاب إىل (Richard& et.al,1988)ويضيف ريتـشارد وزمالئـه 

، فهـو اآلخـريناملعلومات وتذكرها وتخليص الطلبة االنطوائيني من هذه السمة من خالل املـشاركة مـع 

 . يف التعلماآلخرينمبثابة عالج لهم من خالل مشاركة 

ــه ــونز وزمالئ ــد ج ــم املإن (Jones,&et.al,1989) ووج ــة يف تعل ــة الطلب ــات التعاوني  جموع

  مـن القيـام ً واحـداًيتشاركون يف خمس فوائد ايجابية هـي التعـاون املطلـوب بـني الطـالب مينـع طالبـا

ــدير املجموعــة اآلخــرينبالعمــل دون  ــادة بغــرض تحــسني تق ــتقن امل ــتعلم وي ــب ي  ، تجعــل كــل طال

 تقـــدير  الن الً تعزيـــزاأو مكافـــأةومتكـــن الطـــالب ذوي مـــستوى التحـــصيل املـــنخفض مـــن تلقـــي 
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 بالنسبة للمستوى السابق، يعزز الطالب ويدفعهم ًيعتمد عىل حدوث التحسن الفردي مهام كان بسيطا

 يكـافئون مـن قبـل املعلـم ًأيـضا إمنـا يتلقون التقدير ليس فقط عىل ورق االمتحـان أنهمللتعاون طاملا 

 .ادة مع بعضهم بعضا من التفكري كلام ناقش الطلبة املأعىلوطالب الصف ويظهر استخدام مستويات 

 قبـل األهـدافدور املدرس يف التعلم التعاوين فهـو تحديـد  Varmette,1988)(ويحدد فارمت 

 املجموعـة وطـرح أفـراد العالقـات الطيبـة بـني وإيجـادبدء الحصة وتشكيل مهارات لتنظيم املجموعـة 

وخلـق جـو  املـادة الدراسـية، وفهم األفكارومساعدة الطلبة يف توضيح   وترتيب البيئة التعليمية،األسئلة

 . تعليمي وتشجيع العالقات االيجابية بني الطلبة وتقديم التغذية الراجعة وتعزيز عمل املجموعات

 الـتعلم التعـاوين أهـداف مـن إن )Mergenddler& Packer ,1989( مارجنـدلر وبـاركر وأشار

صيل املنخفض وزيـادة االعتبـار تحسني العالقات االجتامعية بني املجموعات ومساعدة الطلبة ذوي التح

 .الذايت للطلبة وتكوين مشاعر ايجابية نحو التعلم واملدرسة

 بالجامعـة وتعلـم اإلحـساسن التعلم التعاوين طريقة تولـد أب) Thomas,1989(ثوماس  أشارو 

يلية الناحيتني التحـص شعور الطالب بالنجاح وتعزز إىلوتؤدي  الطالب التعاون واملشاركة يف صنع القرار،

 . واالجتامعية

 بـأن، و ذلـك اإلجراءات التعلم التعاوين يتضمن العديد من إن) Cantlon,1989(ويرى كانتلون 

،وقـد وكـل ذلـك يجعلـه فعاالً ، واحـدآنكل فرد يف مجموعته يعلم ويتعلم ويـتكلم ويـرى ويـشارك يف 

% ٧٠ ونـسمع ومام نرى% ٣٠مام نسمع و% ٢٠مام نقرأ و% ١٠ نتعلم أننا إىل الدراسات إحدى أشارت

 أهميـة، ومن هنا تتضح لآلخرينمام نعلمه % ٩٥من خرباتنا الشخصية و% ٨٠ واآلخرونمام يرشحه لنا 

 .التعلم التعاوين

 زيادة التحصيل الدرايس وبنـاء إىل التعلم التعاوين يؤدي أن إىل) Johnes,1990(  جونزأشاروقد 

 واملشاركة وتنمية مهارات اآلراء تعدد كاحرتامعية قيمة اتجاهات ايجابية نحو التعلم وبناء عادات اجتام

 . االتصال بني الطلبة

 مـساعدة إىل الـتعلم التعـاوين يـؤدي أسـلوب اسـتخدام إن) Cook, 1990(ويرى كـوك 

 الطلبة يف تنمية ميولهم واتجاهاتهم االيجابية نحو املادة الدراسية وغرفة الصف وشعور الطلبـة 
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نه يعزز الناحيتني أانه يصلح للموضوعات جميعها ويف كافة املراحل الدراسية كام باالرتياح عند تطبيقه و

 ..العلمية واالجتامعية

 ،أنـىساخـربين " التعلم التعاوين بالحكمة الصينية القائلة) Christion,1990( كام تصف كرستني

 ".أتعلم، اشكرين أتذكرارين 

 تـدريس إسـرتاتيجية" علم التعـاوين التإن) Johnson& Smith ,1991(ويرى جونسون وسمث 

 بهدف تطوير الخربة التعليمية لكل عضو فيهـا ًتتضمن وجود مجموعة صغرية من الطالب يعملون سويا

 ".  حد ممكن أقىص إىل

 مـن فوائـد الـتعلم التعـاوين انـه أن يف دراسـته (Duren,& et.al,1992)ووجد ديورن وزمالئه 

، أخطائهم وتتاح لهم الفرصة ليتعلموا من باألمان يشعرون فيها يسعى لتقليل قلق الطالب، ويخلق بيئة

 التعلم التعاوين عىل تعلم بعض طرق حل املشكالت ووجود فروق ذات تأثري نتائج الدراسة أظهرتوقد 

 يف قدرة الطالب الذين خضعوا لطريقة الـتعلم التعـاوين عـىل اسـرتجاع املعلومـات وحـل إحصائيةداللة 

 .املجموعات الضابطةهم يف املشكالت عن نظرائ

 تتطلـب مـن إسـرتاتيجية التعلم التعاوين هي إسرتاتيجية إن) Johnson, 1992(ويرى جونسون 

ً يعملوا ويتدارسوا املادة املتعلمـة سـويا، وكـذلك يتعلمـون ويتـدربون عـىل مهـارات التفاعـل أنالطلبة 

 الـتعلم املنـشود أهـدافبد مـن تحديـد ًاالجتامعي املشرتك معا ويف نفس الوقت، وليك يحدث التعلم ال

ًملجموعات الطلبة والعمل معا لتحقيقها، بحيث يكون كل طالب مسؤوالً عـن نجاحـه ومـسؤوالً كـذلك 

 .عن نجاح باقي زمالئه

 للتعلم التعاوين ومنهـا زيـادة أخرى عدة فوائد إىل فقد توصلت (Lord,1994) دراسة لورد وأما

 ودعم العالقات االجتامعية، وتكـوين اتجاهـات األقران وتقبل أساسيةة االحتفاظ بالتعلم ودافعية داخلي

الذات املبني عىل قبولها ودعم اجتامعـي اكـرب ايجابية نحو الدروس والتعلم واملعلمني واملدرسة وتقدير 

وتكيف نفيس ايجايب وصحة نفسية وتطوير مهارات التفكري واستخدام املـستويات العليـا السـرتاتيجيات 

 .الل وزيادة القدرات االستداللية الناقدةاالستد
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ضـمن ورقـتهام املقدمـة للمـؤمتر ) Doriy,Yersolavski,o,& Lazarowitz,r.1995 (أكدافقد 

الـتعلم التعـاوين هـو بيئـة تعلـم صـفية  "أنالسنوي للجمعية الوطنية للبحث يف مجال تدريس العلـوم 

، وينشدون املـساعدة هم ينفذون مهام تعليمية يف قدراتتتضمن مجموعات صغرية من الطالب املتباينني

 ."باإلجامعمن بعضهم البعض ويتخذون قراراتهم 

 منـوهم يقومـون ببنـاء معـارفهم وخـرباتهم أثنـاء يف األفـراد أنفريى ) (Fedler,1996أما فيدلر 

  الـتعلم املفـضلة لـديهم وهـذهوأمنـاطويطورون مهاراتهم املتعددة حسب طرائق التعلم التي تـتامىش 

 تعلمهم وتفاعلهم مع املثريات والخربات البيئية التـي أمناط تفكريهم وتعكس أساليب تتحكم يف األمناط

 . يف الرتكيز عىل املعلومات ومعالجتها واسرتجاعهاأساليبهميصادفونها ويتجىل ذلك من خالل 

 إىل (Engelhard & Monsaas , 1989)  بعض الدراسات عند انجلهـارد ومونـساسأشارتوقد 

 املفــضل لــدى التالميــذ ذوي التحــصيل املتوســط وذوي التحــصيل األســلوب التعــاوين هــو األســلوب أن

 .املنخفض

 الطلبة الذين يتعلمون بالطريقة التعاونيـة ويجمعهـم أنفريى  )Manning ,1991( ماننك وأما

قـدير فيتكـون لـديهم حـب اكـرب لـزمالئهم، وت  مـشرتكة،أنـشطة تحقيقه  يف إىلهدف جامعي يسعون 

 ويجعلهـم ، والعالقـات االجتامعيـة، تحـسن الـصحة النفـسية، والنمـو العـاطفيإىل مام يؤدي ،لذواتهم

 .ميتلكون القدرة عىل االتصال

إســرتاتيجية تــدريس ناجحــة يــتم فيهــا " أن الــتعلم التعــاوين (Stephen 1991)ويــرى ســتيفن 

ة يف القـدرات ميارسـون أنـشطة  مجموعات صغرية تضم كل منها تالميذ من مـستويات مختلفـاستخدام

 أن يـتعلم مـا  املجموعات املختلفة لـيس مـسؤوالًتعلم مختلفة لتحسني فهمهم للموضوع وكل عضو يف

 عىل التعلم ومن ثم يحـصل – يف املجموعة التي يعمل بها–ئه يجب تعلمه فقط بل يقوم مبساعدة زمال

 ."جو من اإلنجاز والتحصيل

أيضا عىل رضورة اعتامد املجموعـات التعاونيـة، إذ ) Stephen , 1992(ستيفن  إذ يؤكد

ًتضم كل مجموعة طالبا ذوي مستويات مختلفـة يف القـدرات ميارسـون أنـشطة تعلـم متنوعـة 

 لتحسني فهم املوضوع الذي يراد دراسته و كـل عـضو يف الفريـق لـيس مـسوؤالً فقـط عـىل أن 
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ً ومن ثم يهيـأ جـوا مـن ،املجموعة عىل التعليم بل عليه أن يساعد زمالءه يف ،ُيتعلم ما يجب أن يتعلمه

 . التعلم التعاوينأثناءالتحصيل واملتعة يف اإلنجاز و

إسرتاتيجية تتطلب من الطـالب " التعلم التعاوين هو أنفريى  ( Stal & et.al , 1994 )أما ستال 

 بوصـفهم فريـق أن يتفاعلوا يف فرق صغرية ومجموعات صغرية ذات اهتامم مشرتك وبالنتيجة يتفاعلون

عمل مختار لضامن تعلم الصف كلياً  معلومات ومفاهيم عامـة رضوريـة مرتبطـة مبوضـوعات أساسـية 

 ".وجوهرية

 إذ العمليـة التعاونيـة تقنيـة تعليميـة نظاميـة مركبـة أنفريى ) Hendrix,1999(  هندركسأما

تعلم التعـاوين  تقـسيم تعمل فيها املجموعات الصغرية سوية من اجل انجاز هدف مـشرتك، ويـتم يف الـ

 احـدهم  أننجاز مهامت محددة ومعـدة يك يـدركوا  غري عشوائية إلأوالطالب عىل مجموعات عشوائية 

 مـن  من ضـعفهم وعـىل تعـاونهم بـدالًن النجاح معتمد عىل قوتهم بدالًإ يف النجاح وخراآليعتمد عىل 

 . مسؤولون عن انجاز عمل كل فرد يف املجموعةوإنهمتنافسهم 

 من الطلبة غـري قـادرين عـىل الـتعلم والـتمكن مـن الدراسـات ً كثرياأن إىل هندركس أشار وكام

 اعتمـد مدرسـو الدراسـات االجتامعيـة تقليـديا عـىل إذ االجتامعية بسبب الصعوبات يف فهـم املحتـوى،

 البحـوث أظهـرت وقـد . يف التعلـيمأساسـيةتعليم مجموعة كبرية والعمل املستقل بوصـف ذلـك طـرق 

 . من خالل االستخدام الفعال للتعلم التعاوينأفضل الطلبة يتعلمون بشكل أناسات والدر

 الـتعلم التعـاوين يتمثـل مبجموعـات مـن الطلبـة متعاونـة يف إن) Schafer,2003( ويرى شيفري

 الطلبة يعملون يف املجموعة دون وجود انتباه فعـال أنالعمل ففي مجموعات التعلم التقليدي نالحظ 

 وحـذر وتخطـيط ويـتم باسـتعداد الطلبة يف التعلم التعاوين  يعملـون إنعة،يف حني نالحظ نحو املجمو

  . التفكري لديهمإثارة

ً العمل عىل جعل التعلم التعاوين جزءا من عمل املدرسـني يف إن) Kagan , 2000(ويؤكد كاكان 

 أسـلوب عـىل تنفيـذ أكـد  كـام،أي درس يقدمونه نتيجة لعوائده االيجابية يف التعلم ومنه مادة التـاريخ

 .التعلم التعاوين يف كل املوضوعات الدراسية وعند كل املستويات التعليمية ويف املدارس جميعها
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ــا ــل  وأم ــد (Nagel,2008) نيج ــار فق ــد أن إىل أش ــاوين يع ــتعلم التع ــدى ال ــرتاتيجيات إح  االس

 .عية لدى الطلبةالتدريسية الفاعلة عىل زيادة املخرجات املعرفية، االنفعالية، واالجتام

 

 

 ١٩٨٠ Statman تعريف ستيتامن

 مميــزة للتــدريب والعمــل عــىل تــذليل الــصعوبات، يقــسم فيهــا الطــالب عــىل إســرتاتيجيةهــو 

 األعـضاء ودور املدرس هو التأكيد عىل مشاركة جميـع أعضاء) ٥-٢(مجموعات تتكون كل مجموعة من 

 .يف العمل مع التغذية الراجعة

 ١٩٨٣ ,Slavinتعريف سالفني 

 يكتسبون املعرفة أشخاص) ٦-٤(هو تقنيات يعمل الطلبة بشكل مجموعات مختلفة تتكون من 

 األكـادميي يعطـون درجـات تعتمـد عـىل التحـصيل ًوأحيانا مكافآتمن خالل املجموعة ويحصلون عىل 

 . ملجموعاتهم

 ١٩٩٠ Artzetتعريف أرتزت   

هو احد أساليب التعلم التي تتطلب من املتعلمني العمل يف مجموعات لحل مشكلة ما أو إلمتام 

 .تجاه مجموعتهعمل معني أو تحقيق هدف ما يشعر كل فرد من أفراد املجموعة باملسؤولية 

 ١٩٩٠ Guskeyتعريف كوسيك 

الب يتعلمـون مهـامت ط) ٦-٢(هو طريقة تدريس يعمل فيها الطلبة يف مجموعات متكونة من 

 التعليميـة التـي تتطلـب األنـشطةمعينة من قبل املدرس داخل كل مجموعة ينـشغل الطلبـة مبختلـف 

 .ودعم متبادل) تعاون(مشاركة 

 ١٩٩٠ ,Adams & et.al وآخرونتعريف ادمز 

هو إسرتاتيجيات التدريس التي تقوم عىل تنظيم الصف، حيث يعمل التالميذ بعضهم مع بعـض 

جموعات صغرية يناقشون األفكار ويجمعون البيانات من اجل تحقيق هدف مشرتك وكل فرد يف شكل م

 عن تعلم زمالئه يف املجموعـة وعـن نجـاح املجموعـة يف انجـاز املهـام التـي يف املجموعة يكون مسؤوالً

 .كلفت بها

 Cooperative Learning التعاوينالتعلم مفهوم  
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 Mcenemey١٩٩١  تعريف ميكنمي

ب ضـمن مجموعـات متجانـسة  تدريس تتمحور حول الطالب حيث يعمل الطالإسرتاتيجيةهي 

 .لتحقيق هدف تعليمي مشرتك

 ١٩٩٢ Johnson &Smith تعريف جونسون وسمث

 بهدف تطـوير ً تدريس تتضمن وجود مجموعة صغرية من الطالب يعملون سوياإسرتاتيجيةهي 

 . حد ممكنأقىص إىلالخربة التعليمية لكل عضو منها 

 ١٩٩٢ Stephen تعريف ستيفن 

س ناجحة يتم فيهـا اسـتخدام املجموعـات الـصغرية، وتـضم كـل مجموعـة  تدريإسرتاتيجيةهي 

 تعلم متنوعة لتحسني فهـم املوضـوع املـراد أنشطةتالميذ ذوي مستويات مختلفة يف القدرات، ميارسون 

 يساعد زمالئه أن يتعلمه بل عليه أن يتعلم ما يجب أن فقط دراسته وكل عضو  يف الفريق ليس مسؤوالً

 . التعلمأثناء من االنجاز والتحصيل واملتعة ً التعلم وبالتايل يخلق جوايف املجموعة عىل

 ١٩٩٢ ,Oslen & Kaganتعريف اوسلن وكاجن 

 عىل ترتيب جامعي متبادل للمعلومـات ًهو نشاط تعليمي يتم تنظيمه يك يصبح التعلم معتمدا

 .اآلخرين تعلم بني املتعلمني، حيث يكون كل متعلم مسؤول عن تعلمه ويجري تحفيزه بزيادة

 ١٩٩٣ Lonningتعريف لوننك 

 يعمل فيها الطالب يف مجموعات صغرية غري متجانسة يف القدرات والخلفية العلميـة هو طريقة

 . املشرتكةاألهداف يتفاعلون جميعا لتحقيق إذ

 ١٩٩٤ Mcenerneyتعريف مكينريين 

موعـة صـغرية غـري  تدريس تتمحور حول الطالب حيث يعمل الطالب ضـمن مجإسرتاتيجيةهو 

 .نجاز مهمة ماإ أو مشرتك كحل مشكلة أكادمييمتجانسة لتحقيق هدف 

 ١٩٩٥  Martin & Schletteتعريف مارتن وسكليت  

 فريــق واحــد يتعلمــون ضــمن بــأنهمهــو الطريقــة التدريــسية التــي يوصــف فيهــا املتعلمــون 

 .يجايب فيام بينهم واجب محدد لهم يتعلمون من خالل التعامل االإلمتاممجموعات صغرية 
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 ١٩٩٥   Dori & et.al وآخرونتعريف دوري 

بيئة تعلم صفية تضم مجموعات صغرية من الطـالب مختلفـني يف قـدراتهم ينجـزون مهمـة  هو

 .باإلجامعتعليمية وينشدون مساعدة بعضهم البعض ويتخذون قرارهم 

 ٢٠٠٠ Johnson & Johnsonجونسون وجونسون  تعريف

 بهـدف تطـوير الخـربة ً تتضمن مجاميع صغرية من الطلبة يعملون سـويا تدريسإسرتاتيجيةهو 

 أو يف أي مـنهج ً للعمـل معـاً ويـشجعون بعـضهم بعـضا، حد ممكـنأقىص إىلالتعليمية لكل عضو فيها 

 .                      مرحلة عمرية

 ٢٠٠٢  Vaughanتعريف فاوغن 

ة مـن الطلبـة الـذين يعملـون سـوية مـن هو االستخدام التعليمي للمجموعات الصغرية املتعاون

 . هدف مشرتكإىل للحصول ًاجل رفع تحصيلهم ومساعدة بعضهم بعضا

 ٢٠٠٣  Shaferتعريف شيفر  

 مجموعات صغرية تضم مستويات معرفيـة مختلفـة إىل تعلم يتم فيه تقسيم الطلبة أسلوبهو 

 أوواحـدة عـىل تحقيـق هـدف  ويتعـاون طلبـة املجموعـة الأفـراد ٦-٤ كل مجموعة ما بـني أفرادعدد 

 . مشرتكةأهداف

 ٢٠٠٧   Hijzen & Vedderتعريف هيجزن وفدر

 يتعلم الطلبة مع بعضهم الـبعض أن التدريسية التي تصف كيف ميكن املبادئهو مجموعة من 

 .يف الصف املختلفة األكادميية املشرتكة املرصح بها يف املهامت أهدافهمومن ثم يحققوا 

    ٢٠٠٨ Jones & Castonن تعريف جونز وكاستو

هو العالقات االيجابية التي تظهر حني يتم خلق رابط ايجـايب بـني الطلبـة يف محـاولتهم تحقيـق 

 .هدف جامعي مشرتك

 ٢٠٠٩ Chen & Chengeتعريف شن وشينغ 

 اسرتاتيجيات التدريس النظامية البنائية التي ظهرت للتغلب عـىل التنافـسية يف طـرق إحدىهو 

قليدية التي يتم فيها تجاهل اكتساب الطلبة للمهـارات االجتامعيـة ومهـارات التعـاون مـع التدريس الت

 .اآلخرين
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 ما تقدم تعرف الباحثة الـتعلم التعـاوين هـو الطريقـة التدريـسية التـي يعمـل فيهـا إىلً استنادا

 عـضو فيهـا  بهدف تطوير الخربة التعليميـة لكـلأفراد) ٦-٣(املتعلمون يف مجموعات صغرية ترتاوح بني 

 . حد ممكنأقىص إىل

 

 

 :هناك عدد من املصطلحات مرتبطة بالتعلم التعاوين، نحاول ذكرها، مبا ييل

 :اإلسرتاتيجية

 . التعليمية والتحركات التي يقوم بها املدرس وينظمها ليسري وفقها يف التدريساألهدافهي 

  Cooperative Learning م التعاوين التعلإسرتاتيجية

 .يف تدريسه التي ينفذ املدرس من خاللها التعلم التعاوين واألنشطة هي مجموعة الخطوات

  Cooperative Learning Package حزمة التعلم التعاوين

 .أكادميي بحيث تشتمل عىل تعلم تعاوين، ومضمون ًهي مجموعة من املناهج مصممة خصيصا

  Cooperative School اونيةاملدرسة التع

 العايل، وتستخدم التعلم التعاوين واإلتقان عمل املجموعات أسلوبهي بنية تنظيمية مبنية عىل 

 يف املدرسة يف اتخاذ القرار، كـام األعضاءيف تعليمها، ومجموعات الزمالة للدعم واملساندة وترشك جميع 

 .ر بشكل مشرتك عىل مستوى املنطقة التعليمية واتخاذ القرااإلداريةتشتمل عىل مجموعات الزمالة 

  Cooperative التعاون 

ثالث معـان ملـصطلح  ال يوجد مفهوم محدد ملصطلح التعاون يف املجال الرتبوي وقد حدد اوسنز

 :التعاون، هي

 . للعمل التعاويناألفراد الفروق الفردية بني استجابات إىل يشري –التعاون باعتباره سمة

بهاملرتبطةواملفاهيمالتعاوين التعلم 
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هدف، وكمية ونـوع التفاعـل  ، مجموعة املكونات مثل طبيعةإىل يشري -اره تنظيامالتعاون باعتب

 .بينهم

 . سلوكية ميكن مالحظتها يف غرفة الدراسةأمناط إىل يشري -التعاون باعتباره سلوكا

 Big Group املجموعة الكبرية

انـسة  معينة يشرتك الطلبة يف العمـل كمجموعـات غـري متجأنظمةهي مجموعة نشاطات وفق 

 .أعضاء) ٦-٤(التحصيل مكونة كل منها من 

  Small Groupاملجموعة الصغرية

 تدريسية تعتمد تقسيم الطلبة عىل مجموعات صغرية يـرتاوح عـدد طالبهـا بـني إسرتاتيجيةهي 

 .أعضائهاطالب وكل مجموعة تختار ممثال عنها من بني ) ٤-٢(

 Instructional Modulesاملجمعات التعليمية 

 عـىل ً املنهـاج بكاملـه وهـو يرتكـز عمليـاأو  مساق مصغر،أو املادة التعليمية كدرس وحدة من

متكن  ويتضمن نشاطات تعليمية متنوعة، زيادة مشاركة وتفاعل الطالب الذي يأخذ الخربات التعليمية،

 .حسب خطة منظمة ،اإلتقان درجة إىل املحددة للامدة التعليمية األهدافالطالب من تحقيق 

  Traditional Method التقليدية الطريقة

وقد يتـداخل مـع الحـديث  ، فكرة محددةأو الطلبة عن موضوع إىلهي حديث يقدمه املدرس 

 .من املالحظاتً  ما يدون الطلبة عدداً استخدام وسائل تعليمية معينة وغالباأو عرضية أسئلة

 Achievement التحصيل

 يف مادة دراسية معينة نتيجة مـروره يف خـربات  تعليميةأهدافهو مقدار ما حققه املتعلم من 

 .تعلمية– ومواقف تعليمية 

 Group Work العمل الجامعي

 .خاص به أن يكون لكل تلميذ نصيب هو أعامل يشرتك فيها التالميذ كمجموعة، عىل
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  Mastering Learningالتعلم االتقاين

 مستوى السيطرة عـىل الوحـدات إىل الطلبة إليصالهو خيار جديد للتعليم والتدريس يستخدم 

 . الوحدات التعليمية الالحقةإىلالرئيسة يف التعليم قبل السامح لهم باالنتقال 

 Helping behaviorسلوك املساعدة 

 . الطوعية االختيارية املدفوعة بالفوائد املتوقعةاألفراد أفعالهو 

 Social  Behaviorالسلوك االجتامعي  

 أو كانا فـردين إذا األخر يتوقف سلوك كل منهام عىل سلوك أكرث أوين هو عالقة متبادلة بني فرد

 الـسلوك إىل ينظـر أن كـام ميكـن ، من فـردينأكرث كانوا إذا اآلخرينيتوقف سلوك كل منهم عىل سلوك 

 . ووجهات نظرهماآلخرين أفعال عىل التأثري إىل عملية اتصال تؤدي  أنهاالجتامعي عىل

  Feed  backالتغذية  الراجعة 

 غـري أو كانـت جيـدة إذاهي معرفة املتعلم بنتائجه من خالل تزويده مبعلومات حول استجابته 

اعده عـىل تحـسني مـستوى جيدة وهي بذلك تعرف املتعلم بنتائجه وتقدم له التعزيز عىل تحفيزه وتس

 .أدائه

  Criterion Referenced Testاالختبار محيك املرجع 

 ً. دقيقاً الفرد يف نطاق سلويك محدد تحديداأداءك االختبار الذي يستخدم لتقدير هو ذل

 

 

ورضورة تعليم الطالب وإكـسابهم مختلـف  ركز العديد من املختصني عىل مسالة التعلم التعاوين

 .الخربات ضمن بيئاتهم الصفية

 إسـرتاتيجية اسـتخدام أهميـةوصلت إليه نظريات علم النفس الحديث من نتائج عن ًونظرا ملا ت

 الرتبوية املنشودة، وبدأت املدارس األمريكية يف العـودة إىل األهدافالتعلم التعاوين، وفائدته يف تحقيق 

ن حـد زمـالء ليفـني يف بدايـة القـروهـو أ) Koffika(استخدام طرق التعلم التعـاوين، فقـد أكـد كوفكـا 

 املجموعات هي كليات ديناميكية متفاعلة متقابلة فيام بينهـا ويتنـاوب فيهـا االعـتامد أنالعرشين عىل 

 .األعضاءااليجايب بني 

للطالبالتعاوينالتعلمدعممجاليفاملنظرين آراء 
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 املشاركة يف املجموعـة هـي التـي تجعـل املجموعـة ذات إن(Kurt Lewin,1928) وذكر ليفني 

الطريقـة التـي متـت بهـا املـشاركة،  مشاركة الفرد تعتمد عىل أنتكامل دينامييك وهذه النظرية تفرتض 

فاملشاركة االيجابية القامئة عىل التعاون تعزز التفاعل الفردي ضمن املجموعة والذي يشجع عىل السعي 

 ويحاول كل فرد األفراد املشاركة السلبية القامئة عىل املنافسة تسبب الخالفات عند تفاعل أماواملشاركة، 

 أن عـىل وأكـد أفكـاره وبلوغ الهدف، وقد طـور ليفـني وإعاقتهاح  للنجااآلخرينتثبيط همة ومحاوالت 

 : الجامعة هو أساس

 . املشرتكةاألهدافاالعتامد املتبادل الذي يتم تكوينه لتحقيق 

 .املشرتكة املرغوبة األهداف العمل عىل تحقيق إىل يدفعهم األعضاءحالة التوتر الداخيل لدى 

 الـذكاء بـأنلطلبـة يف مجموعـات صـغرية العتقـاده بتعليم ا) (John Dewey جون دوي وأوىص

 انعكست توصيات ديـوي البعض وقد مهارات العمل مع بعضهم إىلن الطلبة بحاجة إ وًيتطور اجتامعيا

، وهكـذا انتـرشت واألخالقيـة التعلم التعـاوين بالجوانـب املعرفيـة واالجتامعيـة أهدافعىل العديد من 

 .سينيات التعلم التعاوين يف الخمإسرتاتيجية

حـد تالميـذ كـريت ليفـني مـن  وهـو أ(Morton Deutsch,1949) محاولـة مـورتن دويـتش أما

 التعاون والتنافس بني التالميـذ، حيـث أهمية إىلاملحاوالت املهمة التي وجهت نظر الرتبويني والنفسيني 

م مـن وضـوحها واعد نظرية التعاون والتنافس والتي عىل الرغ" ليفني "أستاذهطور مورتن دويتش فكرة 

 الجامعة هي التنظيم التعاوين أهداف تحقيق إىل ثالثة تنظيامت تؤدي إىل طبقت ببطء، وتوصل أنها إال

 . النظري للتعلم التعاويناألساسوالتنظيم التنافيس والتنظيم الفردي، كام وضع 

 مـورتن دويـتش لتـصبح أفكـار بتطوير (David Johnson,1970-1974) وقام ديفيد جونسون

 .رية االعتامد االجتامعي املتبادلنظ

  (Roger Johnson) وروجرجونـسون (David Johnson)وتعـاون كـل مـن ديفيـد جونـسون 

ــشاءيف  ــسوتا إن ــة مني ــة بجامع ــة الرتبي ــاوين بكلي ــتعلم التع ــز  لل ــا مرك ــذلك بأمريك   وك

  عملهــام انــه أســاسدراســة حــول املوضــوع نفــسه، وكــان ) ٨٠( مــن أكــرثقيــامهام بنــرش 
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 تعاونيـة للـتعلم فـان املتعلمـني سيتـساعدون ويتعـاونون ويـشجعون أهـدافتحديـد وصـياغة  تم إذا

 .األهدافويدعمون جهود بعضهم البعض لتحقيق هذه 

 اكتساب القيم واللغـة والقـوانني إن صاحب النظرية املعرفية، (Jan Piaget) ويرى جان بياجيه

ن التعلم والتطور عند الفرد ينتجان عن التعاون ، وإاآلخرين يتم من خالل التفاعل مع واألخالقوالنظم 

ثر مهم يف تكوين اسرتاتيجيات العمل الذهني التي تساعد ، وإن العمل التعاوين له أاألقرانالجامعي مع 

 .املتعلمني يف حياتهم العملية أكرث من استيعاب املعلومات نفسها

ــر وأمــا ــتعلم الــصفي ً  كبــرياً املــشاركة تلعــب دوراإنفــريى ) Bruner( برون ــأثرايف ال  بفكــر ًمت

 دور التفاعل االجتامعي يف تيسري وتسهيل التعلم والـذي بـدوره يـوقظ وينبـه إىل أشارفيجوتسيك الذي 

 يف البيئـة، وهكـذا فـان اآلخرينوينشط عمليات داخلية منوعة للقيام بعملها عندما يتفاعل الطفل مع 

 ً.ا التعلم والنمو هو النجاح الذي يتحقق تعاونيأسس

 فتعد من نظريات التعلم (Social Constructivist Theory) النظرية البنائية االجتامعية وأما

 عملية التعلم تحـدث يف ضـوء سـياق اجتامعـي، وان محـور اهـتامم هـذه أن عىل أكدتالحديثة التي 

 العـام للبيئـة ، وتـشكل املنـاخاألفـراد إىل تنقل الخـربة االجتامعيـة أداةالنظرية هو لغة التواصل بعدها 

 لهذه النظريـة يـتم بالتعـاون الجامعـي بـني املعلـم وطلبتـه وبـني ًالصفية وبذلك فان بناء املعرفة وفقا

الطلبة مع بعضهم الـبعض كعمليـة اجتامعيـة ثقافيـة توجـه تفكـريهم وتكـون معنـى للمفـاهيم التـي 

 .يتعلمونها

 عامـة يف مواقـف وأمنـاطد مراحل فدرس يف نظريته للتفاعل االجتامعي وحد(Belles) وأما بيلز 

وتعد فـرق  .اإلنتاج يف ً بني فريق البحث يؤثر ايجابيااألفكار التفاعل وتبادل إنويرى  اجتامعية تجريبية،

، ويستند نظام بيلز لتحليـل اإلبداعيةنتاجات  واإلاألفكار لتطوير ً مناسباً التشاركية تقليداوأعاملهالعمل 

 عمليـات أثنـاء السلوكية اللفظية وغري اللفظية التي تستخدم يف األمناط من  قامئةإىلالتفاعل االجتامعي 

 وبـذلك . البحث عـن حـل معـنيأثناء يف أوبني الجامعات عند املناقشة التفاعل االجتامعي التي تحدث 

ــتعلم  ــق ال ــاوين يتف ــرتاتيجيةالتع ــصف بإس ــسيم ال ــة تق ــن ناحي ــة م ــذه النظري ــع ه ــتعلم م ــرق ال   ف

 التـي األهـداف إىل داخل هذه املجموعات وتفاعلهم مـن اجـل التوصـل األفراداون عىل مجموعات وتع

  مــن رشوط حــدوث الــتعلم ملــا ميتلكــه التفاعــل مــن أســاسوحــدوث التفاعــل رشط  وضــعها املــدرس،



 ومفهومه التعاوين التعلم نشأة
 

٤١ 

 زيـادة تحـصيل املـتعلم وتحـسني إىل التـي تـؤدي األمورايجابيات وميزات تساعد يف كسب العديد من 

 .اتجاهاته

 النظريات الهامة يف مجال التعلـيم والـتعلم حيـث إحدى (Vygotsky)ة فيجوتسيك وتعد نظري

 للنمو املعـريف األول املحرك أنتويل االهتامم لدور الثقافة واملجتمع يف النمو املعريف للطالب وتؤكد عىل 

 عامـل هـمأ العامـل اللغـوي االجتامعـي أن تعترب إنهاهو الثقافة التي تشكل التفاعالت االجتامعية كام 

 وينسجم مع البنيـة الداخليـة لهـم فمـن خـالل األفرادللنمو املعريف وان املعرفة بناء تعاوين يناسب كل 

التفاعالت االجتامعية يبني املتعلم املعرفة بالتواصل اللغوي واستخدام الكتابة، كام تعطي هذه النظرية 

دور املعلم كفرد اجتامعي مرشـد لطالبـه  أن مؤكدة واألقران كربى لدور كل من املعلم والوالدين أهمية

 مـن ًويشارك تقدمهم وينظم العمل داخل غرفة الصف ويعطي الفرصة لهم للعمل مـع بعـضهم بعـضا

 .األداء أو عىل االنجاز ً باعتباره مساعدالألنشطةً خالل مجموعات عمل صغرية مشجعا

 أكـرثاب الطالب ملعلومـات  خربة ينتج عنه اكتساألكرث التعلم من الشخص أنواعتقد فيجوتسيك 

  مام يساعد عىل النمو والتطور وهذا عكس الطلبة الـذين يعملـون ً تركيزاأكرثومعالجة املشاكل بصورة 

 .بانفراد ويتلقون التعلم التقليدي

 املكافـأة أهميـةالذي ركز عـىل ) Skinner( "سكرن" النظرية السلوكية والتي من ابرز روادها أما

 أفـراد العمل يف مجموعات لكونهـا تخلـق تعزيـز داخـيل لكـل فـرد مـن لبة عىلالطالجامعية لتشجيع 

 .املجموعة

 كـــام ينطلـــق الـــتعلم التعـــاوين مـــن نظريـــة الـــذكاءات املتعـــددة التـــي وضـــعها جـــاردنر

(Gardner,1983) تفاوت مستوى الذكاءات وتعددها يف مجموعات يـساعد عـىل أن والتي من مبادئها 

 .أفضلتحقيق تعلم 

 املستندالتعلم مثة ثالث تكنيكات تعليمية ترتبط بنظرية  رج فلسفة التعلم التعاوين منكام تند

 وسوسـا (Sylwester)  وسيلوسـرت (Jensen) وجنـسن(Caine & Caine)  الدماغ لكل من كني وكنيإىل

(Sousa) وبات ولف (Pat Wolfe)هي ، : 
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وأحـد   أن التعلم يف بيئات غنية يخلـق تالميـذ منغمـسني يف تجربـة تعليميـة،-س املنظماالنغام

 .األمثلة هو انغامس املتعلمني يف ثقافة أجنبية من أجل تعليمهم لغة ثانية

تتمثل يف القضاء عىل الخوف لدى املتعلمـني يف الوقـت ذاتـه يبقـى  -)االسرتخاء( اليقظة الهادئة

 .البيئةفيه التحدي للحفاظ عىل 

 يتم توطيد واستيعاب املعلومات عن طريق التجهيز الفعيل للتجربة مـن قبـل -املعالجة الفعالة

 .املعلم مام يؤدي إىل استيعاب املعلومات الجديدة التي تتواصل مع التعلم السابق

 عبارة عن تكـوين مـدركات، ولـيس اكتـساب عـادات أو أن التعلمفريى ) (Tolman  توملانوأما

رتباطات بني مثريات واستجابات ويتم أداء الفرد يف أي عملية من العمليات نتيجة للتفاعل الذي تكوين ا

 ..يتم بني دوافع الفرد ومحتويات تكوين مدركاته

ذات ) مهـامت تعلـم( يف تقـديم منبهـات) Guthrie( عمليـة الـتعلم حـسب نظريـة جـرثي أما

نفـسه أو مبـساعدة وتوجيـه املعلـم إىل تعلمهـا فيعمـد املـتعلم ب استجابات محددة متالزمة بوجه عام،

وتحصيلها عىل شكل مجموعات متجانسة مـن املنبهـات واالسـتجابات املتالزمـة بحيـث يحـدث الـتعلم 

املطلوب كام يشري جرثي من املوقف أو التجربة التعليمية األوىل، بإثارة املنبـه املطلـوب ليقـوم املـتعلم 

 .بإبداء االستجابة املرافقة له

 ديناميكيـات سـلوك املجموعـة أنصاحب نظريـة التحليـل النفـيس فـريى ) Freud( فرويد وأما

 .األفرادالتعاونية هو  نوع من االمتداد الجامعي الذي يقبله 

 إىل ما تقدم فان طريقة التدريس بالتعلم التعاوين تتفق مـع النظـرة الحديثـة يف الرتبيـة ًاستنادا

 يف املوقـف ًتعليميـة مـن املعلـم إىل التلميـذ، وجعلـه مـشاركاوالتي تهـدف إىل نقـل محـور العمليـة ال

التعليمي فهو الذي يبحث ويستكشف ويجري التجارب، باإلضافة إىل خلق روح التعاون وتعلم الـسلوك 

 .االجتامعي املرغوب داخل الصف وخارجه
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الثاين الفصل

 التعاوين التعلم ةُبني
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 :محتويات الفصل

 التعلم التعاوينأهداف  

 خصائص التعلم التعاوين 

 فوائد التعلم التعاوين 

  التعلم التعاوينإسرتاتيجيةمميزات وعيوب   

 األخرى متيز التعلم التعاوين عن الطرق أسباب 

  لتعلم التعاوين  ابإسرتاتيجيةمتى ندرس: 

 الرشوط الواجب توفرها يف التعلم التعاوين 

  العوامل التي تسهم يف نجاح التعلم التعاوين 

 خطوات تنفيذ التعلم التعاوين 
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 لفصل الثاين

 ُبنية التعلم التعاوين

 

 

 

 :اآلتيةي تتمثل يف الجوانب  التعلم التعاوين، والتأهدافحدد عدد من املربني  

  التعلم التعاوينألهدافالجانب الرتبوي : أوالً

 . املتواصل واالنجاز املستمر من جانب الطلبة ضمن املجموعة الواحدةاألداءالتشجيع عىل  -

 . الدراسيةيعمل التعلم التعاوين عىل زيادة التحصيل يف جميع املباحث وملعظم املراحل -

التفاعل الحاصل يف املجموعات التعاونية عـىل حـدوث رصاعـات وتحـديات تشجيع املناقشة و -

 .وآرائهم األعضاء أفكاربني 

 األعـضاء التكرار الحاصل يف املعلومات خالل املوقف التعليمي بسبب  النقاش الحاصل بني إن -

 . تفسريها ورشحهاإىل الطلبة تهيئوكذلك تبادل الخربات يولد معلومات جديدة 

غذية الراجعة يف املوقف التعاوين، واالستفادة منهـا يف تـشجيع وتـدعيم الطلبـة، مـام وجود الت -

 .يعمل عىل رفع مستوى التحصيل

 والخربات، خاصـة وان املجموعـات غـري املتجانـسة، األفكاراعتامد املوقف التعاوين عىل تبادل  -

ات الطلبة، وذلـك الن  االهتاممات، ومن ثم تعزيز وتطوير خربأو امليول أوسواء يف القدرات 

 . توقعات زمالئهسلوكه وفقالطالب يعدل 

 مـام األعـضاءيعمل عىل زيادة دافعية الطلبة، وذلك بسبب انتـشار روح املحبـة واالخـاء بـني  -

 .يشجعهم عىل زيادة تحصيلهم

 التعاوين التعلم أهداف  
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  نوع من الرتبية املتكاملة للمتعلم، وذلك من خالل الربط بني النمو الفردي لهإيجاد إىليؤدي  -

 .أخرىمن جهة والنمو الجامعي من جهة 

 كاألنانيـة السلوك السلبية العديـدة وأمناطيساعد التعلم التعاوين عىل التخلص من االتجاهات  -

 .واملنافسة غري الرشيفة والفردية املفرطة

تنمية املحافظة عىل النظام واحرتامـه، مـام يـساهم يف بنـاء االنـضباط الـذايت لـدى املتعلمـني  -

 .يل تهذيب الذات، وجعلها قادرة عىل العمل الجامعي البناءوبالتا

 .تدريب الطلبة عىل تحمل املسؤولية الفردية والجامعية املتنوعة -

 والفعاليـات األنشطة يف جميع إرشاكهم الرتبوية، وذلك من خالل محور العمليةجعل الطالب  -

 .بدرجة كبرية وبعيدا عن التلقني والسلبية

 املعلـم مل ألن مـن مـصادر العلـم واملعرفـة، ً مهامًت التي يشكلها املعلم مصدرامتثل املجموعا -

يعد املـصدر الوحيـد للمعرفـة، حيـث يـتعلم الطلبـة مـن بعـضهم الـبعض، وذلـك يف ضـوء 

اطالعهم عىل مصادر املعلومات واملعارف الالمحدودة يف املكتبات ومراكز مصادر املعلومـات 

 .وشبكات االنرتنيت الدولية

 قـصوى يف اكتـساب املعـارف أهميـة التعلم الذايت فيام بني الطلبة، وملا لـه مـن أسلوبتنمية  -

 .واملعلومات

 .أطول االحتفاظ بها ملدة إىل إضافة الطلبة املهارات واملعلومات بشكل فعال، إكساب -

 القــدرة عــىل تحليــل املواقــف وحــل وإكــسابهمتنميــة مهــارات التفكــري العليــا عنــد الطلبــة،  -

ملشكالت التي تواجههم، وبخاصة مهارات البحث واالسـتنتاج واالستقـصاء والتحليـل والنقـد ا

 .واإلبداع

 الـرأي وإبـداء االسـتامع والتحـدث والتعقيـب والتعليـق بـآدابتدريب الطلبـة عـىل االلتـزام  -

 يف تفعيـل املـشاركة والنقـاش والخـروج بنتـائج أهميـةوتقديم التغذية الراجعة ملا لهـا مـن 

 .ابية هادفةايج

يقيض التعلم التعاوين عىل امللل بني الطلبة، ويجعل املـادة التعليميـة مثـرية ومـشوقة للـتعلم،  -

 . شعور الطلبة بالنجاحإىل تؤدي أنهاكام 
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يعمل التعلم التعاوين عىل تغيري اتجاهات الطلبة نحو املادة الدراسية ومعلمها بـشكل ايجـايب  -

 .وواضح

فعية لدى الطلبة نحو تعلم املادة الدراسـية وتكـوين اتجاهـات ايجابيـة يعمل عىل زيادة الدا -

 املجموعـة التعاونيـة، أفـراد بيئة صفية تثـري النـشاط والحيويـة بـني إيجادنحو املدرسة مع 

وتدعم االتجاهات البناءة من جانب الطلبة، وزيادة الثقـة املتبادلـة بيـنهم مـن جهـة وبـني 

 .معلمهم من جهة ثانية

  التعلم التعاوينألهدافالجانب االجتامعي  ً:ثانيا

 أسـسجعل املتعلمني ميارسـون حيـاة واقعيـة داخـل الحجـرة الدراسـية، مـام يـسبب يف بنـاء  -

 .اآلخرينالتعاون الصحيح والتعامل البناء مع 

يهتم هذا النمط من التعلم بحاجات الطلبة ورغباتهم وقدراتهم وميـولهم، وذلـك عـن طريـق  -

 . مجموعتهإىل زيادة انتامء  الفرد إىلعات التعاونية، مام يؤدي تشكيل املجمو

 . املجموعات يف الصف الواحدأنشطة ضمن األفراديساعد التعلم التعاوين عىل اكتشاف ميول  -

 إىليعمل التعلم التعاوين عىل تنمية روح التعاون والعمـل الجامعـي بـني الطلبـة، مـام يـؤدي  -

 .وجهات نظرهم وتقبل اآلخرين آراءاحرتام 

 أفـراديكسب الـتعلم التعـاوين الطلبـة املهـارات االجتامعيـة، وذلـك مـن خـالل التفاعـل بـني  -

املجموعة الواحدة والسيام مهارات التواصل والتعاون وحل الخالفات والحصول عـىل الـدعم 

 .والحوار االيجايب

يـد مـن املحبـة واملـودة تقوية روابط الصداقة وتطور العالقات الشخصية بني الطلبـة، مـام يز -

 .واالحرتام بينهم

 والنـشاط اإلنتـاج السلوك التي تركز عىل العمل وزيـادة أمناطيعمل التعلم التعاوين عىل دعم  -

 .والحيوية

 . التخفيف من حدة املشكالت السلوكية بني الطلبةإىليؤدي التعلم التعاوين  -
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  التعلم التعاوينألهدافالجانب النفيس : ًثالثا

الهتامم بحاجات الطلبة النفسية واملعرفية، والعمل عىل رصدها مـن خـالل الـتعلم التعـاوين، ا -

 املجموعة، مام يساعد عىل اكتشاف ميول الطلبة، ويتيح الفرصة لكل طالب بان إىلواالنتامء 

 . وبطريقة دميقراطية واضحةأفكاريعرب عام يجول يف خاطره من 

 .يجايب البناء وبالتايل رفع مستوى النشاط لديهم التفاعل االأمناطيتعلم الطلبة  -

 .تعزيز الصحة النفسية واالستقرار النفيس لدى الطلبة -

ــن  - ــم م ــني املعل ــة وب ــن جه ــة م ــني الطلب ــذات ب ــدير ال ــالنفس وتق ــة ب ــاء الثق ــساهم يف بن  ي

 .أخرىجهة 

انـب، سـواء يف يعمل التعلم التعاوين عىل مراعاة الفروق الفرديـة بـني الطلبـة مـن كافـة الجو -

 . املعريفاإلدرايك يف مراحل التطور أوالعمر 

النفـيس  زيـادة التوافـق إىلالطلبـة، ويـؤدي يساهم التعلم التعاوين يف التخفيف من انطوائية  -

 .االيجايب، وتنمية الجوانب العقلية والوجدانية واملهارية والحركية بشكل سوي

 

 

  جاء تعريف الخاصية يف اللغة بعـدة صـيغ فقـد ورد يف:لغةCharacteristics  صالخصائ-أوالً

 : لسان العرب 

 . خاصية والجمع خواص وخصائص: خص -

  ً.خص باليشء يخصه خصا: خصص -

 أفرده به دون غريه يقال أختص فالن باألمر وتخـصص : وخصوصية وخصييص وأختصهًخصوصا -

 .ه بربه وخص غريه أختص، إذا انفرد به–له 

 

التعاوينالتعلم خصائص 
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، وميكـن تحديـد " هي الصفة التـي متيـز الـيشء وتحـدده ،الخصيصة" ً:الخصائص اصطالحاً-ثانيا

 :          يأيتخصائص التعلم التعاوين، مبا 

 واحدة وهذا مـا إسرتاتيجيةيتم تنفيذه من خالل مجموعة من االسرتاتيجيات وليس من خالل  -

 .األخرىمييزه عن اسرتاتيجيات التدريس 

 مجموعـات صـغرية إىلمواقف التـدريس التعـاوين مواقـف اجتامعيـة، حيـث يقـسم الطـالب  -

 مشرتكة من خالل مـساهمة كـل طالـب يف املجموعـة مبجهـود أهدافيعملون معا لتحقيق 

 .األهداف تحقيق إىلللتوصل 

يقوم الطالب يف مجموعته بدورين متكاملني يؤكدان نشاطه وهام دور التـدريس والتعلـيم يف  -

 بقـاء اثـر إىل يـؤدي أن واحد بدافعية ذاتية، وبالتايل فان الجهد املبذول يف املوقف ميكن نآ

 .التعلم وانتقاله

 التعلم التعاوين وقد يكون هذا غـري متـوافر إسرتاتيجية يف األكربللمهارات االجتامعية النصيب  -

 .أخرىبنفس الدرجة يف اسرتاتيجيات 

 .اوية تقريبا للطالب للنجاحيقدم التعلم التعاوين فرصا متس -

 الرتبويـة األهـداف ومـستويات أنـواع تحقـق كافـة إسرتاتيجيةالتعلم التعاوين تعلم فعال فهو  -

 .بفاعلية وكفاءة

 كانـت أيـا املجموعة الواحدة بغض النظر عن التباينات أفراد تجانس إىليؤدي التعلم التعاوين  -

 .فهأهدافالكل يعمل معا يجمعهم ويدفعهم تحقيق 

 الجامعية التي تتطلـب بنـاءا وتخطيطـا قبـل التنفيـذ، وهنـا يكـون دور ال األنشطة يركز عىل  -

 . تعلمهمأثناء يتعلموه بل يتعلمون كيف يتعاونون إنالطالب يتعلمون فقط ما يجب 

 

 

 . تزايد القدرة عىل تقبل وجهات النظر املختلفةإىليؤدي  -

 .فاع مستوى اعتزاز الفرد بذاته وثقته بنفسهيحقق ارت -

التعاوين التعلم فوائد
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 . تزايد حب املادة الدراسيةإىليؤدي  -

 مكـان يعمـل فيـه مجموعـة أنهـا عىل إليها مدرستهم والنظر إىل تزايد حب التالميذ إىليؤدي  -

 . لكل منهمأفضل ويسعون لتحقيق تعلم األفرادمتحابة من 

 .عامة الواألسس املفاهيم وإتقانيساعد عىل فهم  -

 .ينمي القدرة عىل حل املشكالت -

 . لدى التالميذاإلبداعيةينمي القدرة  -

 . تحسن املهارات اللغوية والقدرة عىل التعبريإىليؤدي  -

 . بني الطالبأقوىيحقق مساندة اجتامعية  -

 .أطول تذكر لفرتة إىليؤدي  -

 .يحقق مزيد من التوافق النفيس االيجايب -

 .السلوكيات التي تركز عىل العمل مزيد من إىليؤدي  -

 .يحقق مزيد من الدافعية الداخلية -

  . أكرثيحقق مهارات تعاونية  -

 . املجموعةأعضاءينمي القدرة عىل حل املشكالت الناتجة عن سوء التفاهم بني  -

 . التعود عىل النقد القائم عىل الحجة والربهانإىليؤدي  -

 .ية نتيجة للمواظبة عىل الحضور للمدرسة غياب املشكالت االنضباطإىليؤدي  -

 .يلغي دور املعلم املتسلط -

 .األفراد والذاتية وتقبل االختالفات بني للرأي نقص التعصب إىليؤدي  -

 

 

خـصية ش: حكم فيها مجموعـة مـن العوامـل منهـا، وتت يف التدريس ما يربرهاإسرتاتيجية إن لكل

 ، الوسـائل املـستعملة، عدد الطالب يف الفصل،األجهزة األدوات و،املوقف التعليمي ،طبيعة املادة ،املعلم

 وميكن إيجازه  فـيام ،ورغم ذلك فلكل أسلوب مميزات وعيوب أثناء التطبيق العميل ،واعتبارات تربوية

 :ييل

التعاوينالتعلمإسرتاتيجيةوعيوب مميزات 
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 : املمــيـــــزات-أوالً

الجهـد و  والتـدريس للمهـارات الكثـرية حتـى يختـرص يستعمل هذا األسـلوب عنـد املراجعـة -

 .الوقت

 .بعضهم البعضينمى عند الطالب روح العمل الجامعي ويشعر الجميع إن عليهم مساعدة  -

 . يعطى الطالب الثقة بالنفس عن طريق تحمل مسؤولية قيادة املجموعة لفرتة محددة -

 .ألخرينمى لدى الطالب مهارة اإلصغاء واحرتام الرأي ا -

 .يساعد الطالب عىل البحث و االستقصاء والتعلم الذايت -

 .مسؤولية املدرس هي التوجيه وتصحيح األخطاء -

 .يزيل الفروق الفردية إذ  يشعر الفرد بذاته داخل املجموعة -

  .يحقق مساندة اجتامعية اكرب فضالً عن تقديم التغذية الراجعة لآلخرين -

  .رثاكتساب مهارات تعاونية أك -

ينقل مركز املسؤولية من املعلم إىل الطالب حيث يتحمل كل طالـب مـسؤولية تعلمـه وتعلـم  -

  .زمالئه يف املجموعة

 أكـرث مـام أقـرانهم هناك كثري من التالميذ الذين يتعلمـون مبـساعدة أنوجود تعلم األقران إذ  -

  . يتعلمون من معلمهم

علم منـذ اللحظـة التـي يـتم فيهـا تقـسيمهم عـىل يتعلم فيها الطالب تحمل املسؤولية يف الـت -

  .مجموعات سواء تلك التي تصدر من املعلم أم التي تصدر من رؤساء املجموعات

 .رفع معدل التحصيل األكادميي -

 .زيادة الدافعية الداخلية -

 .تكوين مواقف أفضل تجاه املعلمني واملدرسة -

 .احرتام أعىل للذات -

 .تركز عىل العمل التي السلوكياتزيادة  -

 .تزيد من تحصيل التالميذ -
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 .جو وديالتخفيف من الجو التسلطي يف الصف والذي يخلق جو من القلق، والتحول إىل  -

 : العــيـــــوب ً-ثانيا

 .رمبا ال يساعد هذا األسلوب عىل تلبية احتياجات الطلبة املبدعني -

 .عىل الطالب لصعوبة الواجبات ًنظراال يستعمل يف تدريس املهارات الصعبة املعقدة،  -

 .املجموعات إمكانيات تناسب عدد املجموعة أو أدوات وإىليحتاج  -

 .يف الدرسال يوفر االنضباط الكايف  -

 إمكانية استبداد بعض الطلبة يف املجموعـة التـي مينـع الطالـب الـذي أوالخوف من السيطرة  -

سيم الذي يعتمد عليـه التعـاون الـذي يـسمح يريد إن يعمل مبفرده ملدة معينة، كذلك التق

 .لألفراد بالعمل مبفردهم ملدة قبل االتصال باملجموعة

 أن الطلبة غري املشرتكني يف العمـل الجامعـي سـوف يعـاملون ويعـاقبون بوحـشية يف حـني إن -

ن االتصال بني أفراد املجموعة والتعاون فيام بينهم بقدراتهم املختلفـة وتبـادل األدوار يبـني أ

ًالطالب الضعيف يف مهمة قد يكـون مميـزا يف مهمـة أخـرى وان إنجـاز الطلبـة الـضعاف ال 

 .يؤدي إىل حبهم للتعاون يف جامعة

 عمل الطلبة سوية للقيام بتنفيذ املهمة فقط وليس ألجل مهارة أدائهم وبذا يـصبح العمـل إن -

ر واملـرح الـذي يـصاحب مجرد رتابة يؤدي بصورة إلية مام يؤدي إىل حجب اإلبداع واالبتكـا

 .النشاط

 إثبات لشخصيتهم الن     الجامعـة أو عمل الطلبة سوية يؤدي إىل فقدان تأكيدهم لذاتهم إن -

 إثبـات الشخـصية وتقـدير الـذات يـتم خـالل الـتعلم أنستوجه يف بناء مستوياتهم يف حـني 

 .التعاوين ومن خالل املنافسة والحوار املطلوب

 

 

 :يأيت، مبا األخرىيتميز التعلم التعاوين عن الطرق التقليدية 

األخرىالطرقعنعاوينالتالتعلم متيز أسباب 
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 .وأفضلها األعامل أجود لبلوغ اآلخرين الجامعة نحو دمج كل فرد مع أهدافتنصب  -

 . مبارشة يف تحقيق املهارات االجتامعيةاألفراديشرتك  -

 ً.رتدة ليعملوا سويايالحظ املعلم الجامعات ويقدم التغذية امل -

 . عىل املواجهة واملقابلةاألفراديساعد التفاعل بني  -

 .يكون اتجاهات ايجابية نحو الدراسة -

 يف وأرسع يف املجتمـع ًإسـهاما أكـرث مـام يجعلهـم لألفـراديساعد عىل تحقيق الصحة النفسية  -

 .بلوغ النضج االنفعايل

 .فاهيم وحل املشكالت وصنع القرار واجبات تعليمية فيام يتعلق باملأيةيناسب  -

 .يساعد عىل الفهم الصحيح للموقف بالنسبة للفرد املتعلم -

 .اآلخرينيساعد عىل التعرف عىل وجهات نظر  -

 

 

 . من تنفيذ الدرس بأسلوب التعلم التعاوينًإذا كان املدرس متمكنا: أوالً

 – جيـد  –ممتـاز (  املـدرس بـان طالبـه يقعـون يف مـستويات تحـصيل مختلفـة  شـعرإذا: ًثانيا

 .) مقبول –متوسط 

 تحقيق عدة أهداف تعليمية معـا بـشكل متـزامن ومتعلـق بالجانـب إىل سعى املدرس إذا: ًثالثا

 .املعريف و املهاري والوجداين واالجتامعي

 ً. طالبا )٢٥(  كان عدد الطالب يف الصف ال يزيد عن إذا: ًرابعا

 إلــيهم كــان لــدى الطــالب القــدرة عــىل تعلــيم أنفــسهم بــالتزامهم بالعمــل املوكــل إذا: خامــسا

  .ويتمتعون بالقدرة عىل التعلم واالنضباط

 :ميكن وضع معايري لألسلوب املناسب نذكر منها 

 .استعامل دوافع الطالب للتعلم -

التعاوينالتعلمبإسرتاتيجية ندرس متى
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 .مشاركة الطالب الفعلية يف إدارة نشاط الدرس -

 . للطالب يف الصف الواحداملهاري البدينعاة املستوى مرا -

 .مراعاة املستوى الرتبوي الذي يبدأ منه الطالب -

 .ربط املنهج بالحياة االجتامعية و البيئية -

 .إعطاء نتائج مبارشة بعد الدرس -

 .السامح بانتقال اثر التدريب ليشمل كل من املنزل و الحي والنادي -

 

 

 : الرشوط التاليةإتباع التعلم التعاوين يلزم أسلوب إتباععند 

 . الجامعةأعضاء يتوافر االعتامد االيجايب املتبادل بني أن -

 . الجامعةأعضاء الفرصة للتفاعل املبارش بني إتاحة -

 .ت الجامعاأعضاء ومهارات كل عضو من إمكانياتاالستفادة القصوى من  -

 . يزيد حجم الجامعة يف التعلم التعاوين عن ستة طالبأال -

 . تكون الجامعة من مختلف القدرات غري متجانسةأنيفضل  -

 . يكون جنس الجامعة من فئة واحدةأن -

 . لطبيعة املوقف التعليميًتحديد فنيات التعلم التعاوين التي يتم استخدامها وفقا -

 .لعمل مع زمالئه داخل الجامعة من اجل تحقق الفوز للجامعة يكون للتلميذ ايجابية يف اأن -

 
 

 : التعلم التعاوين وهي بإنجاح اإلسهامهنالك عوامل متعددة يف أمكانها 

 . التعلم لطالب املجموعة الواحدةأهدافوضوح  -١

 . عمل املجموعات وموقعهوتنظيم مكان ،توزيع املهامت والواجبات -٢

 . واملحبة تجاه مجموعته التي يعمل معها لتحقيق املهمة الرئيسةباآللفةشعور الفرد  -٣

التعاوينالتعلميفاتوفرهالواجب الرشوط 

التعاوينالتعلمنجاحيفتسهم التي العوامل
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 .العمل بوفاق وجدية مع املجموعة -٤

 . ومراعاتهم عند تطبيق املهمة املكلف بهاباآلخرينالشعور  -٥

 

 

 انه البد من توافر رشطني لتحقيق تحصيل عـال، (Wedman,et.al,1996) وآخرونيرى ودمان 

 املجموعـة بيـنام يتمثـل الـرشط ألعضاء يكون مهام أن يف توافر الهدف الذي يجب األوليتمثل الرشط 

 الخطوات إتباعالثاين يف كل مجموعة يف توافر املسؤولية الجامعية، ولتحقيق تعلم تعاوين فعال البد من 

 :التالية

 موضوع للدراسة ميكن تعليمه للطالب يف فرتة محـددة بحيـث يحتـوي عـىل أو اختيار وحدة  -

 .فقرات يستطيع الطالب تحضريها ويستطيع املعلم عمل اختبار فيها

 إىلعمل ورقة منظمة من قبل املعلم لكل وحدة تعليمية يتم فيها تقسيم الوحـدة التعليميـة  -

 . املهمة يف كل ورقةباألشياءقة عىل قامئة وحدات صغرية، بحيث تحتوي هذه الور

تنظيم فقرات التعلم وفقرات االختبار بحيث تعتمد هذه الفقرات عىل ورقة العمـل وتحتـوي  -

 تنظيم عال بـني وحـدات الـتعلم وتقيـيم املخرجـات إىلعىل الحقائق واملفاهيم التي تؤدي 

 .للطالب

عاونيــة تختلــف يف بعــض الــصفات تقــسيم الطــالب الــذين يدرســون باســتخدام مجموعــات ت -

والخصائص كالتحـصيل ومجموعـة الخـرباء يف بعـض طـرق الـتعلم التعـاوين حيـث تتـشكل 

 غري متجانـسة يف التحـصيل وترسـل منـدوبني مـن أصليةاملجموعات التعاونية من مجموعة 

 تقوم مجموعة الخـرباء بدراسـة إذ حتى يشكلوا مجموعة الخرباء، األصليةجميع املجموعات 

جزء املخصص لها من املادة التعليميـة ويدرسـون الكتـب واملراجـع الخارجيـة كالـدوريات ال

    . زمالئهمإىلدراسة جيدة، ومن ثم يقومون بنقل ما تعلموه 

التعاوينالتعلمتنفيذ خطوات 
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 مـا اكتـسبه بإلقـاء تكمل مجموعة الخرباء دراستها ووضع خططها يقوم كل عضو فيها أنبعد  -

 كـل عـضو فيهـا يـتقن ويـستوعب أن  وعـىل كـل مجموعـة ضـامناألصـلية مجموعتـه أمام

 .املعلومات واملفاهيم والقدرات املتضمنة يف جميع فصول املادة

 عن انجازه ويتم ً كل طالب هو املسؤول شخصياأنخضوع جميع الطالب الختبار فردي، حيث  -

 إجاميلتدوين العالمة لكل طالب عىل حده ثم تجمع عالمات تحصيل الطالب للحصول عىل 

 .موعاتدرجات املج

 . للمجموعة املتفوقةاملكافآتتحسب عالمات املجموعات، وتقدم  -
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الثالثالفصل

  التعاوين التعلم بني الفرق

 به املرتبطة املفاهيم وبعض
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٥٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 :محتويات الفصل

 الفرق بني التعلم التعاوين والتعليم التعاوين 

 الفرق بني التعلم التعاوين والتعلم التقليدي 

 والتعلم يف املجموعات الصغرية الفرق بني التعلم التعاوين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به املرتبطة املفاهيم وبعض التعاوين التعلم بني الفرق
 

٥٩ 

مع كل تعلم جديد تنظيم جديد 

يف سلوك املتعلم وعمله وفكره 

الحصول عىل املعلومات يؤدي (

 )إىل التطور

 الفصل الثالث

 الفرق بني التعلم التعاوين وبعض املفاهيم املرتبطة به

 

 

 

 هو تغري يف  سـلوك تعامـل الفـرد مـع موقـف محـدد -التعلم

باعتبار  خرباته املتكررة السابقة يف هذا املوقف، ويعرف الـتعلم بأنـه 

تغري ثابت نسبيا يف السلوك ينتج من الخربة وال ميكن عزوه إىل حاالت 

جسمية مؤقتـة يعيـشها الفـرد نتيجـة املـرض أو اإلجهـاد أو األدويـة، 

 أيضا بأنه مفهوم وعملية نفس تربوية تتم بتفاعل الفرد مـع خـربات البيئـة وينـتج عنـه ويعرف التعلم

زيادة يف املعارف أو امليول أو القيم أو املهارات السلوكية التي ميتلكها  وقد تكون الزيـادة ايجابيـة كـام 

 .يتوقعها الفرد أو قد تكون سلبية عندما تكون مادة أو خربات التعلم سلبية أو منحرفة

 : إىل ما تقدم نستخلص من التعريفات السابقة ما يأيتاستناداً

 ً.التعلم يتضمن تغيري أو تعديل يف السلوك أو يف التنظيم العقيل أو كليهام معا -

 .يحدث التعلم تحت رشوط املامرسة والخربة والتكرار والتفاعل مع البيئة -

 .لرغبات وامليوليوجه نشاط التعلم ويحركه دوافع متنوعة كالحاجات وا -

 .نشاط التعلم يهدف لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف -

 مـن التعريفـات  التعلم البد من التعرف عىل الخصائص الخاصة بالتعلم واملـستمدةنحققليك 

 :السابقة كام ييل 

 .التعلم تكوين فريض -١

 .التعلم عملية تغري يف السلوك -٢

 .التعلم تغري تقدمي -٣

 التعاوينوالتعليمالتعاوينالتعلم بني الفرق



 التعاوين التعلم
 

٦٠ 

 .ي يحدثه التعلم يتصف باالستمرار النسبيالتغري الذ -٤

 ).لجانب الذي ميكن قياسه من السلوكاألداء هو ا(التعلم يحدث يف األداء  -٥

 .التعلم يتم تحت رشط املامرسة املعززة -٦

  .التعلم شامل يف جميع جوانب الشخصية -٧

 :ليك نحقق عملية التعلم البد من القيام مبا يأيت

 . واثبات الذات واحرتامها، راحة واطمئنانً: ومعرفياً واجتامعياًم نفسياتحديد مفهوم التعل -١

  املعرفـــة، املكانـــة االجتامعيـــة، ):ملـــاذا نـــتعلم؟(أهميـــة الـــدوافع وأثرهـــا عـــىل الـــتعلم  -٢

 .العمل، املال

تشجيع االجتهاد لتحقيق مزيد من التقدم، مواجهـة التقـصري : ثر الثواب والعقاب عىل التعلمأ -٣

 .زه نحو األفضللتجاو

 .التحقق من التعلم للتوصل إىل الغايات واألهداف: تقويم نتائج التعلم -٤

 .خربة، وكفاءة، وثقة بالنفس:  اثر التدريب عىل التعلم -٥

 .، شخصية أو خارجية اجتامعيةذاتية: العوامل التي تسهل انتقال اثر التعلم أو تعوقه -٦

 .تطوير واستفادة، إضاعة للجهد: أهمية التذكر والنسيان عىل التعلم -٧

 .مزيد من التعلم، إهامل التعلم: تأثري العوامل النفسية عىل درجة تعلم التلميذ -٨

اختصار الزمن، رسعة االستيعاب والفهم، القدرة عـىل : اثر الذكاء والقدرات العقلية عىل التعلم -٩

 .العمل والتطبيق، والتوصل إىل النتائج املرجوة

 .إىل نظرية تفسريية لعملية التعلم لفهمها والتحكم بهاالتوصل  -١٠

 

 هو تصميم املهمة التعليمية عىل نحو يتـيح الفـرص للطلبـة للتفاعـل بـشكل التعاوين التعلم أما

 . الهدف من الدرسإتقانبناء يشمل الدعم املتبادل بهدف 

 ،مـشرتكقيق هدف ويف التعلم التعاوين يعمل الطلبة ضمن فريق تعلمي صغري غري متجانس لتح

 بعضهم أعضاؤها لتشجيع الطلبة يف الصف عىل العمل كمجموعة يدعم إسرتاتيجيةفالتعلم التعاوين هو 

 .بعضا
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٦١ 

 :مـراحـل التعلم التعاوين

 بهـا وتتـأثر مراحل حيث تعتمد كل خطوة عىل ما قبلها أو لكل طريقة تدريسية خطوات إنمبا 

 وقواعـدها التـي يـتم تطبيقهـا يف املوقـف أسـسها لهـا إسرتاتيجيةوين  التعلم التعاإن ومبا ً سلباأوً إيجابا

 يسري وفقها املعلم واملتعلم يف هذه الطريقة ليحقـق هدفـه أن الخطوات التي يجب وألهميةالتعليمي، 

 :لذلك ميكن السري وفق خمس مراحل، كام ييل

عطياتها  واملطلـوب عملـه يتم فهم املشكلة أو املهمة املطروحة وتحديد م: مرحـلة التعرف-أوالً

 .إزاءها والوقت املخصص للعمل املشرتك لحلها

يـتم  فيهـا  االتفـاق عـىل توزيـع  األدوار وكيفيـة : مرحـلة بلورة معـايري العمـل الجامعـيً-ثانيا

التعـاون وتحـديد املسؤوليات الجامعية وكيفية اتخــاذ القــرار املـشرتك وكيفيـة االسـتجابة آلراء أفــراد 

 .املطروحةواملهارات الالزمة لحـل املشكلة ة املجموع

يف العمل بـني  أفـراد املجموعـة والتعـاون يف إنجـاز  يتم  فيها  االنخراط :مرحـلة اإلنتاجيةً-ثالثا

 .املطلوب بحسب األسس واملعايري املتفق عليها

لتوقـف عـن  يتم فيها  كتابة التقرير إن كانـت املهمـة  تتطلـب ذلـك أو ا:مرحـلة اإلنهـاءً-رابعا

 .العمل وعرض ما توصلت إليه املجموعة يف جلسة الحوار العام، والشكل التايل يوضح ذلك

 توزيع األدوارة التعرف
 فهم املشكلة أو املهمة املطروحة

 تحديد الوقت

مرحـلة بلورة معايري العمل 
 الجامعي

 توزيع  األدوار
 كيفية التعـاون

 تحـديد املسؤوليات الجامعية
 ـرار املشرتكاتخـاذ الق

 مرحـلة اإلنتاجية
 االنخراط  يف العمل

 التعاون يف إنجاز املطلوب

 مرحـلة اإلنهـاء
 كتابة التقرير

عرض ما توصلت إليه املجموعة يف 
 جلسة الحوار العام

 مراحل التعلم التعاوين) ١(الشكل 



 التعاوين التعلم
 

٦٢ 

مع كل تعلم جديد تنظيم 

جديد يف سلوك املعلم 

الحصول (وعمله وفكره 

 )ربة والكفاءةعىل الخ

ما التعليم، هو عبارة عن عملية تـشكيل مقـصود لبيئـة الفـرد أ

بصورة متكنه من تعلم القيام بسلوك معني وذلك تحت رشوط محددة، 

وعرف أيضا بأنه عبارة عن أفعال االتصال والقرارات املـصنوعة بـشكل 

مقصود أو منظم، ليتم استغاللها وتوظيفها بكيفية مقصودة من طـرف 

 يف إطار موقـف تربـوي تعليمـي، وهنـاك مـن يعـرف ً أو مجموعة من األشخاص يدخلون وسيطاشخص

التعليم بأنه عبارة عن عملية تفاعل بني املعلم وتالميذه  يف غرفـة الـصف أو يف قاعـة املحـارضات أو يف 

 تحقيـق املختربات، كام عرف بأنه عبارة عن مهمة ملقاة عىل عاتق فرد أو جامعة ملساعدة املتعلم عـىل

 .الهدف املقصود

 : إىل ما تقدم نستخلص من التعريفات السابقة ما يأيتاستناداً

ً  التعليم هو نشاط تفاعيل بني طريف العملية التعليمية يؤدي إىل تغري يف سلوك محـدد سـلفاإن(

م محددة يتطلبهـا املوقـف التعليمـي مثـل اسـتعداد املـتعلً  له رشوطاإنيف صورة أهداف إجرائية، كام 

 ).ومستوى دافعيته والخربة السابقة

 :ليك نحقق عملية التعليم البد من القيام مبا يأيت

 .تحديد العملية التعليمية باعتبارها عملية تفاعل بني املعلم واملتعلمني -١

شخـصية قويـة متزنـة، نجـاح تعليمـي، شخـصية ضـعيفة، فـشل : تحديد تأثري شخصية املعلـم -٢

 .تعليمي

 .األثاث، الوسائل، القوانني املبنى، : املؤثرة عىل العملية التعليميةتحديد العوامل -٣

 .شامل، متطور، منطقي: تحديد مضمون املنهج -٤

 ر طرق التدريس يف عملية التعليمتحديد أث -٥

جو درايس سليم، نتائج ايجابية، : تحديد أهمية التفاعل بني املعلم وتالميذه عىل عملية التعليم -٦

 .جاح درايستطور علمي، ن

 .تقويم العمل بوسائل متعددة: تحديد مقاييس نجاح التعليم -٧

 .التوصل إىل نظرية تفسريية لعملية التعليم لفهمها والتحكم بها -٨
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٦٣ 

تعاون معلمي الصفوف العاديـة يف تحمـل جميـع املـسؤوليات التعليميـة  فالتعليم التعاوين هو

تكييف املـنهج عـىل نحـو يلبـي حاجـات مجموعـة غـري بغرفة الصف، وفقا لهذا النموذج يقوم املعلم ب

 الصف بهدف تحـسني البيئـة وإدارةمتجانسة من الطلبة، ويشارك املعلم يف التخطيط والتنفيذ والتعليم 

التعليمية لجميع الطلبة يف الصف، وكام هو الحال بالنسبة لكل العمليات التطورية، فان املعلمني ميرون 

 .تعليم التعاوين والشكل التايل يوضح مراحل التعليم التعاوينمبراحل معروفة يف عملية ال

 الخصائص املرحلة

 مرحلة البداية
 .التواصل الحذر والسطحي

 . بوجود حواجز وحدود الشعور بعدم االرتياحاإلحساس

 مرحلة التسوية
 والعطاء واالنفتاح والتوصل األخذالتواصل القائم عىل 

 . حلول وسطإىل

 . باالرتياحواإلحساسلتواصل املفتوح، االحرتام املتبادل ا مرحلة التعاون

 مراحل التعليم التعاوين) ٢( الشكل 

 

 من الجهود الفرديـة يأيت جهد تعاوين الن التحصيل غري العادي ال إىل التعليم التعاوين فيحتاج أما

 .مجموعات تعاونية من خالل العمل عىل شكل يأيت التنافسية للفرد املنعزل بل أو

يرتبط التعلم التعاوين والتعليم التعاوين بعالقة وطيدة تجعلهام يبـدوان وكـأنهام وجهـان لعملـة 

واحدة، حيث يطلق عىل عملية الرتبية تعبري العملية التعليمية التعلمية، ولكن هناك خلط بني مفهومي 

لتعـاوين علـم يبحـث يف ظـاهرة التعلم التعاوين والتعليم التعاوين، إال انه ميكن  التمييز بينهام، فالتعلم ا

تعديل أو تغيري سلوك الكائن الحي، أما التعليم التعـاوين فانـه إجـراء تكنولـوجي يـستخدم سـيكولوجيا 

التعلم باإلضافة إىل علوم أخرى لتحقيق أهـداف تربويـة معينـة، فـالتعليم التعـاوين أوسـع مـن الـتعلم 

 : العنرصيني التالينيالتعاوين، ألنه يشتمل عىل عملية التعلم باإلضافة إىل

تحديد السلوك الذي يجب تعلمه وتحديد الرشوط أو الظروف التي يتم فيها هذا التعلم  - أ

 .والتي تالءم موضوع التعلم



 التعاوين التعلم
 

٦٤ 

التحكم يف الظروف التي تؤثر يف سلوك املتعلم بحيث يصبح هذا السلوك تحت سيطرتها من  - ب

 .اجل تحسينه كام وكيفا

م التعاوين باعتباره العملية والـتعلم التعـاوين هـو نـاتج هـذه العمليـة، وميكن النظر إىل التعلي

 :وميكن إدراج الفرق بني التعلم التعاوين والتعليم التعاوين، فيام يأيت

 التعلم التعاوين عبارة عن عملية ذاتية تتعلق بتغيريات  يف السلوك نتيجة لنشاط الفرد مع إن -

اوين عبارة عن نشاط تفاعيل بني املتعلم والوسيط يف  مجموعته، بينام التعليم التعأفراد

موقف ينشأ عنه تغيريات سلوكية وعليه ميكن القول بان التعليم التعاوين ينشأ عنه تعلم 

، حيث ميكن حدوث التعلم التعاوين بدون أي تعليم )نتاج للتعليم(التعاوين وليس تعلم 

 .خارجي مقصود

يقوم ) معلم(م الفرد لعنارص املوقف أو من خالل وسيط  التعلم التعاوين قد يحدث بتنظيإن -

 .بتنظيم أجزاء املوقف، بينام تنطبق الحالة الثانية يف اغلب األحيان عىل التعليم

 الخربات السابقة هي جزء أساس من عمليتي التعليم التعاوين والتعلم التعاوين، ففي إن -

اجهة مشكلة جديدة، بينام يف التعليم التعلم التعاوين يوظف الفرد خرباته السابقة يف مو

 . لبناء خربات سابقةًالتعاوين تعد خربات املتعلمني السابقة أساسا

 للتعليم التعاوين والتعلم التعاوين أهداف تتحقق بحدوث كل من العمليتني وان اختلفت إن -

 .األهداف من حيث غايات التحقيق

م، التعاوين بينام يف التعليم التعاوين يسهم املعلم  عملية التعلً الحوافز الذاتية تسود غالباإن -

 . هذه الحوافز لدى التالميذ من اجل حدوث التعلمإثارةإىل حد كبري يف 

 مـن الطريقـة التقليديـة لعمليـات األوىلتقدم فان التعلم التعـاوين هـو الخطـوة   ماإىلً استنادا

 ومـن خـالل األساسـية للمهـارات واإلدراكة التعليم يف معظم البلدان العربية من حيث مرحلتي املعرفـ

 التعلـيم التعـاوين هـو الرتجمـة الفعليـة ملفهـوم الـتعلم وأمـاالتعليم الفردي يف داخل الفصل الـدرايس، 

 العمليـة أهـداف الدراسة تساعد عـىل تحقيـق أثناءالتعاوين مبا يتيحه من فرص عمل فعلية للطالب يف 

 .التعليمية
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٦٥ 

 

 

  :أهمهاهنالك العديد من الفروق بني التعلم التعاوين والتعلم التقليدي 

 النـاتج عـن التـآزر ذلك األعضاء بني التآزريف التعلم التعاوين تبنى االسرتاتيجيات التعاونية عىل  -١

 .لتقليديالتعلم ا، يف حني ال يتوفر ذلك بني الطلبة يف ً املخطط لها جيدااألهداف

 املادة املقـررة للـتعلم، إلتقانيف التعلم التعاوين يتحمل كل عضو يف املجموعة مسؤولية فردية  -٢

 وتتحمـل كـل مجموعـة املــسؤولية الكاملـة لنـاتج الـتعلم كــذلك، وتتلقـى التغذيـة الراجــع

قليـدي  فيام يخص الـتعلم التأما التعلم، أثناء مبساعدة بعضهم يف األعضاءويقوم  .األكادميية

فال توجد مسؤولية محددة لكل متعلم عن نـاتج الـتعلم ويعتمـد بعـض مـنهم عـىل جهـود 

 .نحو فاعل وقد ال يشاركون يف العمل عىل اآلخرين

، يف إليـهيف التعلم التعاوين يتحمل كل عضو يف املجموعة املسؤولية القياديـة الدوريـة املوكلـة  -٣

 .يتوفر ذلك يف التعلم التقليدي حني ال

، يف األكادمييـة مختلفـني يف قـدراتهم أعـضاءيف التعلم التعاوين تتشكل املجموعة التعاونية من  -٤

 .األكادميية املتامثلني يف قدراتهم األعضاءحني تكون املجموعات يف التعلم التقليدي عادة من 

 ءأعـضا تحقيـق عالقـات عمـل طيبـة بـني إىل املخطـط لهـا األهدافيف التعلم التعاوين تسعى  -٥

 العمـل بإنهـاء األعـضاءاملجموعة وكذلك توفري الدرجة القـصوى مـن الـتعلم يف حـني يهـتم 

 . التقليدياملطلوب منهم حسب يف التعلم

 املجموعات عىل املهارات االجتامعيـة لتعزيـز عالقـات العمـل أعضاءيف التعلم التعاوين يتدرب  -٦

ر الثقة وطرائـق حـل املـشكالت، يف الوثيقة بينهم مثل مهارات التواصل والقيادة وبناء جسو

 يفرتض املدرس توفر هـذه املهـارات إذ التعلم التقليدي عىل ذلك، أعضاءحني ال يتم تدريب 

 .األحيان كذلك يف اغلب األمرلدى الطلبة وقد ال يكون 

التقليديالتعلمالتعاوينالتعلم بني الفرق
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يف التعلم التعاوين يتدخل املـدرس يف عمـل املجموعـات التعاونيـة عنـد الحاجـة ويقـوم بحـل  -٧

وتزويد الطلبة بالتغذية الراجعة، يف حني يالحظ املدرس يف التعلم التقليدي عمـل املشكالت 

 . ما يتدخل فيهًالطلبة ونادرا

 

 املجموعـة عـىل تحليـل درجـة أعـضاء التـي تـساعد اإلجـراءاتيف التعلم التعاوين ينظم املدرس 

الفـرق بـني لـشكل التـايل يوضـح افاعليتها يف التعلم التعاوين، يف حني ال يتم ذلك يف الـتعلم التقليـدي، و

 .التعلم الجامعي التقليدي والتعلم التعاوين

 التعلم التعاوين التعلم الجامعي التقليدي
 التعليم التقليدي بحيث يبدي أهدافتبنى 

ــا  ــأدائهمالطــالب اهتامم ــل وأداء ب ــضاء ك  أع
 .املجموعة

الـــتعلم التعـــاوين مبنـــى عـــىل املـــشاركة 
ــني  ــة ب ــضاءااليجابي ــل مجمأع ــم  ك ــة تعل وع

 .تعاونية
د الطالب مسؤولني عيف التعلم التقليدي ال ي

 املجموعـة أداءعن تعلم بقية زمالئهم وال عن 
 .عموما

يف الــتعلم التعــاوين تظهــر بــصورة واضــحة 
مسؤولية كل عـضو يف املجموعـة تجـاه بقيـة 

 .األعضاء
 مجموعة الـتعلم التقليديـة متامثلـة أعضاء

 .يف القدرات
 أعـضاؤهاالتعـاوين يتبـاين مجموعة التعلم 

 .يف القدرات والسامت الشخصية
 القائـد يـتم ،يف مجموعة الـتعلم التقليديـة

 .تعيينه وهو املسؤول عن مجموعته
يف مجموعـــات الـــتعلم التعاونيـــة يـــؤدي 

 .ًدوارا قياديةأ كلهم األعضاء

يف التعلم التقليـدي يتجـه اهـتامم الطـالب 
 .ا املهمة املكلفني بهإكاملفقط نحو 

ـــتعلم التعـــاوين تـــستهدف  مجموعـــات ال
 األقـىص الحـد إىلاالرتقاء بتحصيل كـل عـضو 

 عىل عالقـات عمـل متميـزة عن الحفاظ فضالً
 .األعضاءبني 

عية يف التعلم التقليدي فان املهارات االجتام
، فن حـل القيادة، بناء الثقة، مهارات االتصال(

يفرتض وجودهـا عنـد ) خالفات وجهات النظر
 .صحيح غري ًوهو غالباالطالب 

يف مجموعات الـتعلم التعـاوين يـتم تعلـيم 
الطالب املهـارات االجتامعيـة التـي يحتـاجون 

القيادة، بناء الثقة، مهارات االتصال، فن  (إليها
 ).النظرحل خالفات وجهات 

 ما يتـدخل املعلـم ًيف التعلم التقليدي نادرا
 .يف عمل املجموعات

 نجـد املعلـم يف مجموعات التعلم التعـاوين
 يالحــظ الطــالب، ويحــل املــشكلة التــي ًدامئــا

لطــالب ويقــدم لكــل مجموعــة ينــشغل بهــا ا
 . أدائها، تغذية راجعة حول تعاونية
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 التعلم التعاوين التعلم الجامعي التقليدي

ـــد  ـــدرس يف تحدي ـــتم امل  اإلجـــراءاتال يه
 .ملجموعات التعلم التقليدية

يف الــــتعلم التعـــــاوين يحــــدد املعلـــــم 
ــات  ــراءاتللمجموع ــن اإلج ــنهم م ــي متك  الت

 . فاعلية عملهاالتأمل يف
 الفرق بني التعلم الجامعي التقليدي والتعلم التعاوين ) ٣( الشكل 

 

 

مـن خـالل  )Tobin, Tippins & Gallardm, 1994(وجـد كـل مـن تـوبن وتيبنـز وجـالالرد 

 أن الـتعلم التعـاوين ال يعـد دواء لكـل داء غـري إنعاوين، مراجعتهم املكثفة للبحوث املتعلقة بالتعلم الت

 اآلخـرين والـدفاع عنهـا وتقوميهـا ومـشاركتها مـع آرائهـمقيمته تكمن يف كونه يسمح للطلبة بتوضـيح 

 .والشكل التايل يبني مقارنة بني طريقة التعلم التعاوين والتعلم بواسطة املجموعات الصغرية

 غريةاملجموعات الص التعلم التعاوين
املجموعة فراد  أيوجد تعاون ايجايب بني

ً  يرسبوا معاأوً  ينجحوا معاأنهم أمافالطلبة 
 .واالتصال اللفظي بينهم يكون وجها لوجه

 يعملون عىل إذال يوجد تعاون بني الطلبة 
 ً. معاإجابتهم ما يقارنون ًونادراانفراد 

 انه إالً  الطلبة يعملون معاأنبالرغم من 
 ينبغي إذ، ًة فردية يف العمل معاتوجد مسؤولي

 . يتقن النشاطاتأنعىل كل طالب 

التطفل يف العمل، بعض الطلبة يدع 
 . ينجزون معظم وظائفهاآلخرون

يدرس املعلمون املهارات االجتامعية الالزمة 
 . عمل املجموعاتإلنجاح

ال تدرس املهارات االجتامعية عىل نحو 
 .منظم

 طلبة املعلمون يراقبون ترصفات ال
 ).موجه ومرشد(

ال يراقب املعلمون ترصفات الطلبة بشكل 
 رمبا أومبارش بل رمبا يعملون مع بعض الطلبة 

 .أخرى  بأعامليقومون 
التغذية الراجعـة ومناقـشة النتـائج يعـدان 

ــد يتجــزأجــزءا ال   مــن عمــل املجموعــات عن
 .آخراستخراج النتائج وقبل البدء بنشاط 

ثناء بعـــض ال تـــستخدم املناقـــشة باســـت
 أواملالحظات العامة كان يقول هذا عمل جيد 

 . يف العملاإلرساع حاول أويف املرة القادمة 
 الفرق بني التعلم التعاوين والتعلم يف املجموعات الصغرية) ٤(الشكل 

 

الصغريةاملجموعاتيفالتعلمالتعاوينالتعلم بني الفرق
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الفصل الرابع

 مبادئ التعلم التعاوين وأسسه
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 :محتويات الفصل

 

 ًالتعلم التعاوين بادئم: أوال  

 االعتامد االيجايب املتبادل

 التفاعل باملواجهة

 املساءلة الفردية واملسؤولية الشخصية

  واملجموعات الصغرية   األشخاصمهارات التواصل بني 

 جمعيةاملعالجة ال

 التعلم التعاوينأسس ً:ثانيا  

 األسس الرتبوية

 األسس النفسية

 األسس االجتامعية
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 الفصل الرابع

 مبادئ التعلم التعاوين وأسسه

 

 

 تحقيـق إىل يـؤدي توافرهـا أساسـية مبـادئ يتضمن خمـسة أنحتى يكون التعلم تعاوين، يجب 

  : أبرزهاعلم املجموعات التعاونية، ومن مستوى عايل يف ت

 Positive Interdependenceاالعتامد االيجايب املتبادل : أوالً

ً  يغرقـون معـابأنهم" يعتقد الطلبة أنهو   تعاوين فعال،أساس متطلب لدرس منظم عىل أول إن

ًيـشاركون ايجابيـا  يـدرك الطـالب بـأنهم أنً، فليك يكون املوقف التعليمي تعاونيـا يجـب ً ينجون معاأو

 وان املشاركة االيجابية تشجع الطلبة عىل مراقبة زمالئهم يف املجموعة ،زمالئهم يف مجموعتهم التعليمية

ًومساعدتهم ليحققوا تقدما تعليميا  أن:  وتكون عىل الطلبة مسؤوليتان يف املواقف التعليميـة التعاونيـة،ً

ويتحقـق .  مجمـوعتهم يتعلمـون هـذه املـادةأعضاء  جميعأن يتأكدوا من وأنيتعلموا املادة املخصصة 

 واملحتـوى واملهـامت األهـدافهذا املبدأ عندما تكون املهمة املطلوبة من املجموعة واضحة من حيـث 

، أي انه يشعر اآلخرين عىل ً ايجابياً وعندها يدرك انه يعتمد اعتامدا،املطلوبة من كل عضو يف املجموعة

 :يأيتتامد املتبادل اإليجايب، ما ، ومن أنواع االعالتآزربروح 

 ميكن بناء االعتامد املتبادل اإليجايب يف تحقيق  - االعتامد املتبادل اإليجايب يف تحقيق الهدف -١

 :الهدف من خالل إعالم أعضاء املجموعة بأنهم مسؤولون عن 

 ك املحدد عند اختبارهم بشكل فرديحصول جميع األعضاء عىل درجة من املح. 

 أداء جميع األعضاء عىل نحو أفضل من أدائهم السابقتحسني  . 

  ن حاصل جمع درجات أفراد املجموعـةوهي عبارة  ع(وصول الدرجة الكلية للمجموعة (

 .إىل مستوى أعىل من املحك املحدد

 ناتج واحد أو مجموعة إجابات أعدته املجموعة بنجاح. 

 التعلم التعاوين مبادئ
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يحـصل كـل عـضو يف املجموعـة عـىل   - ملكافـأةاالعتامد املتبادل اإليجايب يف الحصول عىل ا -٢

ُّنفس املكافأة عىل انجازه للعمل، وتعطى مكافأة مشرتكة عىل العمل الزمري الناجح  فإما أن ،ُ

 .يكافأ الجميع أو ال يكافأ أحد

 : وتشمل ما ييل-االعتامد املتبادل اإليجايب يف الحصول عىل املوارد -٣

 يعطى قلم رصاص واحداوعة فمثالًتحديد املوارد املعطاة إىل املجم ً  فقط ملجموعة تتألف ُ

 .من ثالثة أعضاء

 تجزئة املواد بحيث يحصل كل عضو عىل جزء من مجموعة املواد . 

 ًميكن أن يطلب من ِّ الطلب من كل عضو بأن يقدم مساهمة منفصلة لناتج مشرتك فمثال ُ

 .  درسية أو بفصل من كتابكل عضو أن يسهم بجملة يف فقرة أو مبقالة للصحيفة امل

 يتم تقسيم العمل بحيث يتعـني عـىل العـضو أن -االعتامد املتبادل اإليجايب يف إنجاز العمل -٤

 ً.ينجز عمله إذا ما أريد للعضو اآلخر أن ينجز عمله أيضا

ِّ عنـدما يعـني لكـل عـضو أدوار مكملـة لبعـضها- االعتامد املتبادل اإليجايب يف تبادل األدوار -٥ َّ ُ 

ِّ واملتوسـع ،ِّ املشجع عىل املـشاركة، املتأكد من الفهم،ِّ  املصحح،ِّامللخص(بعضا ومرتابطة مثل 

 ). املالحظ،ِّ املسجل،يف املعلومات

 تضع املجموعة لنفسها هوية مشرتكة من خالل - االعتامد املتبادل اإليجايب يف تحديد الهوية -٦

 .اسم أو رمز

جـل تقـديم أ  كفـاح املجموعـة مـن - يف مواجهة الخصم الخارجياالعتامد املتبادل اإليجايب -٧

 . أفضل من أداء املجموعات األخرىأداء

ُ يعطـى أعـضاء املجموعـة مهمـة تتطلـب مـنهم أن - االعتامد املتبـادل اإليجـايب يف الخيـال -٨

 .يتخيلوا بأنهم يف وضع حياة أو موت  ويتعني عليهم أن يتعاونوا من اجل إنقاذ أنفسهم

معـا  يوجـد عنـدما يكـون أعـضاء املجموعـة ملتـزمني - العتامد املتبادل اإليجـايب يف البيئـةا -٩

وعنـدما يفهـم االعـتامد  ).تحديد مكان معني لكل مجموعة لاللتقاء فيه(باملكان بطريقة ما 

  :نه يؤكد عىل ما ييلإااليجايب املتبادل، ف
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 ال يوجـد ركـاب أياح املجموعة، جهود كل فرد يف املجموعة مطلوبة ال يستغني عنها لنج 

 .األجرةمعفون من 

  الجهـد املـشرتك بـسبب دوره ومـسؤوليات إىل  فريد يقدمه إسهاملكل فرد يف املجموعة 

 . املجموعةإىلاملهمة املسندة 

 :يأيتومن آثار  االعتامد املتبادل اإليجايب، ما 

 ً:م جميعايجعل األعضاء يدركون بأنهإن االعتامد املتبادل اإليجايب  

 أو يخرسون جميعاًيشرتكون يف مصري واحد حيث يفوزون جميعا .ً 

 يكافحون لتحقيق فائدة مشرتكة . 

 ميتلكون وجهة نظر بعيدة املدى . 

 ميتلكون هوية مشرتكة تستند إىل العضوية يف املجموعة . 

 Face to Face Interaction التفاعل باملواجهة ً:ثانيا

عزز قيام كل فرد يف املجموعة بتشجيع جهود زمالئه ليكملوا املهمـة ويحققـوا يقصد بالتفاعل امل

هدف املجموعة ويشمل ذلك تبادل املصادر واملعلومات فيام بينهم بأقىص كفاءة ممكنـة، ويـتم التأكـد 

 املجموعة وتبـادلهم الـرشح أفرادمن هذا التفاعل من خالل مشاهدة التفاعل اللفظي الذي يحدث بني 

ًيح والتلخيص الشفهي وال يعد التفاعل وجها لوجـه غايـة يف حـد ذاتـه بـل هـو وسـيلة لتحقيـق والتوض

تطوير التفاعل اللفظي يف الصف، وتطوير التفاعالت االيجابية بني الطلبة التي تـؤثر :  مهمة مثلأهداف

 خطـوات أربـع  املجموعـة، فـان هنـاكأعـضاءًايجابيا عىل املردود الرتبوي، ولتعزيز التفاعل املعـزز بـني 

 :لتحقيق ذلك، هي

 جلوس التالميذ يف املجموعة الواحدة بشكل متقارب. 

 جدولة وقت اجتامع املجموعة. 

  تجـاه نجـاح بعـضهم األعضاء يكون التزاما لدى ألنهالرتكيز عىل االعتامد املتبادل االيجايب 

 ً.بعضا

  ك مــن خــالل تفقــد  املجموعــة، ويــتم تحقيــق ذلــأعــضاءتــشجيع التفاعــل املعــزز بــني

  .األعضاء دالة عىل التفاعل املعزز بني وأمثلةاملجموعات واالحتفال بشواهد 
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 :يأيتِّومن آثار التفاعل املعزز وجها لوجه، ما  

  هناك أنشطة معرفية بني األشخاص ال تحـدث إال عنـدما يوضـح الطلبـة لبعـضهم بعـضا 

 ،يح الشفوي لكيفية حل املـشكالت وهذا يتضمن التوض،كيف يتم التوصل إىل اإليجابيات

 وتعلـيم مـا يعرفـه عـضو املجموعـة ألقرانـه ،ومناقشة طبيعة املفاهيم التي يـتم تعلمهـا

 . وتوضيح صلة التعلم الحايل بالتعلم السابق،أعضاء املجموعة اآلخرين

 واألمنــاط ،ن التفاعــل باملواجهــة يــوفر فرصــة لظهــور مجموعــة واســعة مــن املــؤثراتإ 

 لهام يف أجواء هذا التفاعل ثـم إن املـسؤولية ً فالعون واملساعدة يجدان طريقااالجتامعية

نحو اآلخـرين والتـأثري يف أفكـار اآلخـرين واسـتنتاجاتهم االجتامعيـة والـدعم االجتامعـي 

واإلشباع الذايت الناتج عن العالقات بني األشخاص جميعها تزداد بازديـاد تفاعـل املواجهـة 

 .بني أعضاء املجموعة

  توفر استجابات أعضاء املجموعة اآلخرين اللفظية وغري اللفظية تغذية راجعة مهمة ألداء

 .كل عضو يف املجموعة

  املجموعة أعضاء تتوافر فرصة لألقران للضغط عىل من هم يف حالة من عدم التحفيز من 

 .ليحصلوا ويتعلموا

 بعـضهم كأشـخاص، وهـذا إن التفاعل يف إكامل العمل  والذي يـسمح للطلبـة أن يعرفـوا 

 .بدوره يشكل األساس  لعالقات تتسم بروح االلتزام واالهتامم بني األعضاء

 

  Individual Accountabilityاملساءلة الفردية واملسؤولية الشخصية : ًثالثا

 القيـام باملهمـة أو املادة التعليمية املقررة إتقانيتحمل كل عضو يف املجموعة مسؤولية 

للمجموعـة  كـل طالـب يف املجموعـة ثـم تعـاد النتـائج أداء وعندما يقوم إليهلة املحددة املوك

ً املجموعـة عـشوائيا واختبـارهم شـفويا إىل أعـضاءكـام ميكـن اختبـار . تظهر املسؤولية الفردية ً

 معينـة أعامل، والطلب منهم كتابة وصف للعمل أو أداء  اختبارات فردية للطالبإعطاءجانب 

  أعـضاءولـيك يتحقـق الهـدف مـن الـتعلم التعـاوين عـىل .  للمجموعـةاإحـضارهكل مبفرده ثم 
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 املهمـة وبـذلك يـتعلم إلنهـاء إضـافية املجموعـة إىل مـساعدة أفـراداملجموعة مساعدة من يحتاج من 

ومـن الطـرق الـشائعة يف بنـاء املـسؤولية  ، أفـضل يف املـستقبلأداءًالطلبة معا ليك يتمكنوا من تقـديم 

 :يأيتالفردية، ما 

 تقويم مقدار الجهد الذي يسهم به كل عضو يف عمل املجموعة. 

 والطلبة كأفراد بالتغذية الراجعة،تزويد املجموعات . 

 تجنب اإلطناب من قبل األفراد. 

 التأكد من إن كل عضو مسؤول عن النتيجة النهائية. 

  آخرين ألشخاص يعلم الطالب ما تعلموه أنالرشح املتزامن ويتضمن يف. 

  من عمل املجموعةاملتأكد بدور األعضاءيكلف احد . 

 اختبار فردي لكل طالب وكذلك اختبارات شفوية عشوائية لبعض الطالبإجراء . 

  ن ذلك يزيد من املسؤولية الفردية املجموعة، ألأعضاءتقليل عدد. 

  واملجموعات الصغرية األشخاصمهارات التواصل بني : ًرابعا

Interpersonal and Small Group Skills  

 تعليم الطالب كيفية تطوير العالقـات الشخـصية املناسـبة األشخاصيقصد مبهارات التواصل بني 

 يتم تعلم الطلبة مهـارات التفاعـل أي والعمل مع املجموعات الصغرية، ،األشخاصومهارات التواصل بني 

 بحيـث يـسهم كـل واحـد مـنهم يف انجـاز ،امعي الحافزاالجتامعي الصفي ومهارات العمل التعاوين الج

 .املهامت وتنظيم نتائج التعاون

 يتعاونوا ال أن ليست لديهم مهارات تعاونية يف مجموعة، مع الطلب منهم أفرادوان مجرد وضع 

لـذا ، بفعاليةاآلخـرينفنحن ال نعرف بالفطرة كيف نتعامل مـع  ،يضمن قدرتهم عىل عمل ذلك بفعالية

وحفزهم الستخدام هذه  ، املهارات االجتامعية التي يتطلبها التعاون العايل النوعيةاألشخاصم يجب تعلي

 تكــون منتجــة،  لــيك ينــسق الطلبــة جهــودهم لتحقيــق أن للمجموعــات التعاونيــة أردنــاا إذاملهــارات، 

 : أهدافهم املتبادلة عليهم أن

 ويثقوا ببعضهم،يعرفوا . 
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 يتواصلوا بدقة ودون غموض. 

 ِّيقبلوا ويدعموا بعضهم. 

 َّيحلوا الرصاعات والخالفات بطريقة ايجابية وبناءة. 

 نعلم التالميذ أن، األمثل املهارات الالزمة لعمل املجموعة التعاونية وتفاعلها التفاعل أهمومن 

 :اآليتمهارات العمل بايجابية وبفاعلية يف املجموعات، وميكن تحديد هذه املهارات عىل النحو 

 األفكـار واملـشاعر وتقبـل هـذه األفكـار يف اآلخـرين القدرة عـىل مـشاركة -الثقة بالنفس 

 .اآلخرينواملشاعر ومؤازرة 

 القدرة عىل التعبري عن الفكـرة بوضـوح وبفاعليـة بحيـث -القدرة عىل التفاهم واالتصال 

 .يفهمها بسهولة

 وما قد يحدث مـن سـوء فراداأل القدرة عىل حل االختالفات بني -التعامل مع االختالفات ،

 .آرائهم تعارض ما بني أوتفاهم بينهم 

 القـدرة عـىل االنـتامء وتقـدير املـساهمة مـع -تقدير العمل التعاوين والبعد عن الذاتيـة 

 .اآلخرين

 نحـو انجـاز املهـام مـع االحتفـاظ بالعالقـات اآلخـرين تعني القدرة عىل توجيـه -القيادة 

 .خل الجامعةاالجتامعية وااليجابية دا

 وتعني القـدرة عـىل حـل الـرصاعات بـني الطـالب يف وجهـات النظـر -مهارة حل الرصاع  

 الجامعة وذلك للمحافظة عىل استقرار الجامعـة أفراد يريض جميع برأيومحاولة الخروج 

 .أفرادهاوتفاعل 

  لفرصـة  تعني السامح لكل عضو يف الجامعة القيام بدوره ويعطـي ا– األدوارمهارة تبادل

 .أدوارهم وتبادل األفرادللقيام بدوره وانجاز املهمة املكلف بها وكذلك باقي 

 

 الطلبة ضمن عمـل الفريـق تتمثـل إليها عىل املهارات التي يحتاج أمثلة هارمن فقد اقرتح وأما

 -:اآليتيف 
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 الجيد لبعضهم البعضاإلصغاء . 

 ليقوموا بالدوراآلخريند عىل االلتزام باملهارات املخصصة لكل طالب، وعدم االعتام . 

  الواجـب، كلـام شـعر يف املجموعـة أو الفعاليـة أو املهمة أو النشاط أو العمل إىلالعودة 

 . ابتعدوا عن ذلكبأنهم

  واألخـالق األدبالقيام بدور املعارض يف مواقف متعـددة، ولكـن ضـمن االلتـزام بقواعـد 

 .والزمالة يف الحديث

  قت بدقة وفعالية الوبإدارةااللتزام. 

 طلب املساعدة من املعلم كلام كانت الحاجة رضورية لذلك. 

  النتائج املرجوةإىلالقيام بدور ايجايب وبناء لدعم عمل املجموعة للوصول . 

  يف املجموعة مبشاعر صادقةاآلخرينمشاركة . 

  همة املأو الفعالية أو الفرصة ملشاركة الجميع يف النشاط إتاحةالعمل عىل. 

  النقاط الواردة يف النشاطأو اآلراء أو األفكاراملشاركة يف عملية تلخيص . 

  الواجبأو النشاط ألسئلة الجاهزة باألجوبة، دون تزويدهم لآلخرينتقديم املساعدة . 

 وأفكارهم وأعاملهم اآلخرين عن التقدير الحقيقي والصادق لجهود اإلعراب. 

 لآلخرين اإلصغاء. 

 مهم وان دوره حيويبأنهل فرد يف املجموعة  كإشعار . 

  املجموعة بشكل مستمر من اجل مالحظة مـا أفراداالتصال البرصي من جانب املعلم مع 

 . نشاطأويتم من فعالية 

 

 Processingاملعالجة الجمعية : ًخامسا

ناقشة مدى  املجموعة مبأفرادتعد هذه الخطوة مبثابة تقويم لعمل املجموعة فمن خاللها  يقوم 

 . عملهم والتعرف عىل مستوى عملهمأهدافنجاحهم يف تحقيق 
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 يعملـوا مـع بعـضهم أنً يحققوا انجازا فيجـب أن كان للطالب يف مجموعات التعلم التعاوين إذا

 كـان مـا اتخـذوه مـن إذا املجموعة فـيام أفراد يتأمل أنبأقىص كفاءة ممكنة، ويتطلب التعلم التعاوين 

 . الً مفيدا أمإجراءات

 أهداف يف الجهد التعاوين لتحقيق األعضاء الهدف من هذه الخطوة هو تطوير فاعلية إسهام إن

املجموعة، باستمرار الترصفات املفيدة وتعديل الترصفات التي تحتاج إىل تعديل لتحسني عملية الـتعلم، 

 املنـشودة، دافاألهـ الذي يسهل مهارات التواصل بيـنهم وعالقـات العمـل الـسليمة التـي تحقـق األمر

 : املجموعة التعاونية، ويكون بغرضأعضاءوميكن تعريف املعالجة الجمعية  بأنها تفكري بعمل 

 .  وأيها كانت غري مساعدة،وصف أي أعامل األفراد كانت مساعدة  -١

 . وأي األعامل ينبغي تغيريها،اتخاذ قرارات حول أي األعامل ينبغي االستمرار فيها -٢

 ً  فـــرق العمـــل التـــي تعمـــل تعاونيـــاأعـــضاءنـــرص تحلـــيال يقـــوم بـــه ويتـــضمن هـــذا الع

 :إىلللوصول 

 درجة الجودة التي اتسم بها العمل وتحقق فيها الهدف. 

  العالقـة أوارص املجموعـة للمهـارات االجتامعيـة الالزمـة لتعزيـز أعـضاءدرجة اسـتخدام 

 .ودة املنشاألهدافالطيبة بينهم وعالقات العمل السليمة التي تحقق 

 :يأيتوللمعلم دور يف املعالجة الجمعية، يتمثل فيام 

 مراقبة املجموعات ككل. 

  عملهم مع بعضهمأثناء املجموعات يف أعضاءتحليل املشكالت التي يواجهها . 

  أوتزويد كل مجموعة بالتغذية الراجعة حول مدى جودة عملهم يف املجموعات الـصغرية 

 .الصف ككل

 :يأيتجموعة، ما ومن فوائد عمل امل

  األعضاءميكن املجموعة من الرتكيز عىل الحفاظ عىل عالقات عمل جيدة بني. 

 تسهل تعلم املهارات التعاونية. 
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  تغذية راجعة بشان مشاركتهماألعضاءتضمن تلقي . 

 تجعل التالميذ يفكرون وفق مستويات التفكري العليا. 

 لألعضاء، وتعزيز السلوك االيجايب  لالحتفال بنجاح املجموعةتوفر الوسيلة. 

 :ومن الخطوات الالزمة لبناء عمل املجموعة، ما ييل

  إىل عملهم للوصول بتعليم بعـضهم بعـضا أثناء املجموعة أعضاءتقييم نوعية التفاعل ين 

 .الحدود القصوى

 تقديم تغذية راجعة لكل مجموعة تعليمية. 

 ة تحسني فاعليتها تتعلق بكيفيأهدافا تضع املجموعات أن. 

 تعالج املجموعة مدى فاعلية عمل الصف كلهأن . 

 الصف كله عىل مستوى املجموعة الصغرية وعىل مستوى  يقيم املعلم احتفاالًأن. 

 
 

  -: كام يأيت إيضاحهايستند التعلم التعاوين إىل مجموعة من األسس ميكن 

 :ألسس الرتبوية ا) ١(

  تجمع هذه الطريقة بني النمو الفردي للمتعلم والنمـو االجتامعـي مـام يـؤدي إىل تربيـة

  .متكاملة

 وهذا ،يتعلم الطالب يف هذه الطريقة السلوك الجامعي والتعاوين ورضورته إلنجاز العمل 

املنافسة والغـرور ما يؤدي إىل التخلص من القيم الفردية السلبية التي تقوم عىل األنانية و

 .وغريها

  يتحمل الطالب مسؤولية انجـاز العمـل، فالـسلطة هـي مـن حـق الجامعـة التـي تختـار

 ونشاطاتها وهذا يؤدي إىل التعلم واحرتام النظام الذي ينبثق مـن داخـل وأعاملها أفرادها

  .الجامعة ويتعلم فيه الطالب االنضباط الذايت

 موعات بأنه يعيش حياته العادية، وبهذا فأن طريقة يشعر الطالب الذي يعمل داخل املج

 يحب مدرسته ويبذل جهوده مع جامعتـه بـشكل أنالتعلم التعاوين تساعد الطالب عىل 

  . العملإلنجازمستمر 

 األسس التي يستند إليها التعلم التعاوين
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 :األسس النفسية) ٢(

  عن طريق العمل الجامعـي وتقويـة إشباعهاتهتم هذه الطريقة بحاجات الطلبة وتحاول 

  .عةدافع االنتامء للجام

 فاملجموعات يف الـصف الواحـد متنوعـة ،تساعد هذه الطريقة عىل اكتشاف ميول الطلبة 

 مل تشبع أنها وجد إذا يشرتك يف مجموعة ما كام يسمح له بتغريها أنويسمح لكل طالب 

  .ميله

 فـالتعلم تغيـري يف الـسلوك نـاتج عـن ،يتعلم الطلبة عن طريق النشاط الذي يقومون بـه 

  . وهذه الطريقة تراعي مبادئ علم النفس الرتبوي،خربةالنشاط وال

 :األسس االجتامعية) ٣(

  ميارس الطالب حياة اجتامعية عادية داخل املجموعة التي يعمل فيها الطالب فهو يعمـل

 ويتعـاون يف حلهـا مـع زمالئـه مـام يـؤدي بـه ،مع مجموعته وتواجهـه مـشكالت معينـة

  . بصورة مستمرة وتزداد الرابطة بني الطالب وجامعته برضورة الحياة االجتامعيةاإلحساس

  يـساعد يف تحقيـق أن فيشعر الطالب بأن عليه ،أفرادهاتثري الجامعة دوافع النشاط عند 

  . الجامعة مام يدفعه إىل بذل جهد اكرب لتنشيط العملأهداف

 جاحن مع مجموعته ليدفعها إىل الن  تزول املنافسات الفردية، فالطالب يتعاو . 
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سالخامالفصل

 التعاوين التعلم إسرتاتيجيات
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 :محتويات الفصل

 تعليم األقرانإسرتاتيجية  

 مسابقات العاب الفريقإسرتاتيجية  

 التعـلم معــا ًإسرتاتيجية  

 فرق التعلمإسرتاتيجية  

 طريقة الصور املقطوعة (  التكاملية اإلسرتاتيجية( 

 البنيويةجيةاإلسرتاتي  

 تقسيم الطلبة إىل فرق التحصيلإسرتاتيجية  

 ٢ جكسو إسرتاتيجية Jigsaw 2  

 البحث االجتامعيإسرتاتيجية  

 اللجانإسرتاتيجية   

 تعليم الجامعات الصغرية:  املذاكرة الجامعية إسرتاتيجية 

 تعليم املجموعات الكبريةإسرتاتيجية  

 شارك- زاوج-فكر إسرتاتيجية  

 تنظيم الحلقة– املائدة املستديرة إسرتاتيجية  

 األسئلة طرح أو املساءلة إسرتاتيجية 

 ماذا تعلمت؟- ماذا ستعرف- اعرفإسرتاتيجية  

 عظم السمكإسرتاتيجية  

 الرؤوس املرقمة تعمل معاإسرتاتيجية  

 الدراما التعليميةإسرتاتيجية   

 األدوار تبادل إسرتاتيجية  

 خرائط املفاهيمجيةإسرتاتي   

 القبعات الستإسرتاتيجية  

 



 التعاوين التعلم إسرتاتيجيات
 

٨٣ 

 

 الفصل الخامس

 إسرتاتيجيات التعلم التعاوين

 

 نواتج أو مخرجات إىلالتي يتبعها املعلم للوصول   املنحى والخطة والطريقةيقصد باإلسرتاتيجية

جرد الحصول  مأوحريك /  نفيسأو اجتامعي أونفيس /  ذايتأومعريف / تعلم محددة منها، ما هو عقيل

 :، وهاماآلخر معنيني كل منهام يكمل لإلسرتاتيجيةعىل املعلومات، وان 

 والوسائل املتاحة اإلمكانات فن استخدام أنها عىل اإلسرتاتيجية إىل فيه ينظر -األولاملعنى 

 أو طرق ملعالجة مشكلة أنها وجه ممكن، مبعنى أفضل املرجوة عىل األهدافبطريقة مثىل، لتحقيق 

 . علمية لتحقيق هدف معنيأساليب أوة مهمة ما، مبارش

التطبيق، يتم من  خطة محكمة البناء ومرنة أنها عىل اإلسرتاتيجية إىل فيه ينظر -املعنى الثاين

 . املرجوةاألهداف والوسائل املتاحة بطريقة مثىل لتحقيق اإلمكاناتخاللها استخدام كافة 

 التعليم الخاصة والعامة املتداخلة أنواع إحدى هي  التعليمإسرتاتيجية ومن هذا املنطلق فان 

 بأقل ذلك املوقف أهداف املوقف التعليمي، والتي ميكن من خاللها تحقيق ألهدافواملناسبة 

 . مستوى ممكنأفضل وعىل اإلمكانات

 تتطلب من إسرتاتيجية التعلم التعاوين هي إسرتاتيجية أن) Johnson, 1992(ويرى جونسون 

، وكذلك يتعلمون ويتدربون عىل مهارات التفاعل ًملوا ويتدارسوا املادة املتعلمة سويا يعأنالطلبة 

 التعلم املنشودة أهدافاالجتامعي املشرتك معا يف الوقت نفسه، وليك يحدث التعلم البد من تحديد 

ك  كذل عن نجاحه ومسؤوالً لتحقيقها، بحيث يكون كل طالب مسؤوالًًملجموعات الطلبة، والعمل معا

 وتشري البحوث والدراسات إىل أن للتعلم التعاوين منحى يف التدريس تندرج يف ،عن نجاح باقي زمالئه

 :طريقة، منها) مثانني (أكرث من إطاره
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 نصف نأ من يتأكد هي قيام املعلم بتناول املوقف التعليمي حتى األقران تعليم إسرتاتيجية

 املهارات املتضمنة يف املوقف التعليمي ثم يتدرب التالميذ عىل هذه املهارات يف أتقنواالتالميذ قد 

 ألفرادثنائيات يساعد بعضهم البعض يف تعلم نشط، ويكون القرين املعلم من الفئة العمرية نفسها 

 ً. مستوى دراسياأوً  من فئة تعلوها عمراأو أقرانه

 إىل ألنها تتيح للمدرس مراقبة تقدم عدة طلبة يف آن واحد، وتهدف تيجيةاإلسرتاوتستخدم هذه 

استثارة دافعية التالميذ للتعلم باستخدام مهارات متضمنة يف املواقف التعليمية تعمل عىل جذب 

 األفكار اكرب عدد من وإنتاجانتباههم ملوضوع الدرس وتعينهم عىل اكتساب املعلومات واملهارات 

يقوم كل طالب ) ٦ـ ٣(تتم عىل أساس تقسيم الطلبة عىل مجموعات عدد أفرادها من وواستخدامها، 

ستفيد منها الطلبة األقل تحصيالً وهي الطريقة بتعليم زميله الكتساب مهارة أو إلتقان موضوع معني وي

نشيط  قدرة يندمجون يف عملهم عىل نحو األكرثوكذلك تجعل الطلبة  بني الطرائق األخرى، ًاألكرث شيوعا

ً هناك خطرا يف تعليم أن، غري األساسية قدرة إلتقان املهارات األقلًومنتج، وتخصص وقتا للمتعلمني 

 مام ينبغي بتعليم ذوي املهارات الضعيفة، ومثل أكرث الطلبة املتعلمني قد يكلفون أن يتمثل يف األقران

ًمتعا، أو منتجا للمتعلم املعلمهذا العمل قد ال يكون م ً. 

 األقرانتعليم  إسرتاتيجية هميةأ 

 الكبرية، وذوي املستويات التحصيلية املتباينة عىل األعداد تساعد معلم الفصول ذات إنها -

 . التعلمأهدافتحقيق 

 تخفف العبء عن املتعلمني وتساعدهم عىل توجيه نشاطهم للتفاعل مع التالميذ إنها -

 .واالهتامم بهم

 من تركيزها حول املعلمني بحيث يصبح تعلمني بدالً التعلم مركزة حول املأنشطةتجعل  -

 . ايجابية يف املشاركة الفعالة يف موضوع التعلمأكرثاملتعلمون 

 Peer Instructionاألقرانتعليم إسرتاتيجية
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  األقران تعليم إسرتاتيجيةرشوط 

ً  لبعضهم البعض، فكلام زاد التناغم النفيس بينهم واشرتكوا معاواألقران) املعلم(قبول القرين  -

والخصائص الشخصية، كلام كانت فرص االستفادة من تفاعلهم  واآلماليف كثري من امليول 

 .معا غنية ومجدية

 .من حيث قوة الشخصية) املعلم(كفاية معرفة القرين  -

ً لكيفية التعامل مع كل عنارص املوقف التدرييس وذلك بتدريبه مسبقا) املعلم(معرفة القرين  -

 .عىل ذلك قبل القيام بعمله التدرييس املطلوب

، حتى ميكن للقرين باألقرانر املناخ املادي والنفيس من قبل املعلم املرشف عىل التدريس تواف -

  .القيام مبهامه التدريسية) املعلم(

) املعلم( بتوفري مواد ووسائل التعليم، حتى يتمكن القرين باألقرانيقوم املرشف عىل التدريس  -

  .من القيام بواجبه كام يتوقع منه

ملرشف عىل التدريس وسائل تقوميية يستطيع بها التعرف عىل كفاية التحصيل تحضري املعلم ا -

 . لدى كل من القرين التام واملستفيداألخرىوالتغريات السلوكية 

  األقران تعليم إسرتاتيجيةالعوامل املؤثرة عىل 

 . فان هذا قد ييرس عملية التعليم، من نفس الجنساألقران كان إذا -األقرانجنس  -

 منه أفضل يكون األقران من نفس املستوى االقتصادي والثقايف، فان تعلم األقران كان إذا -

 .عندما تتباين هذه املستويات

) ٣( تحسني التعلم، بحيث ال يزيد هذا الفرق عن إىل ذلك أدىكلام زاد عمر القرين املتعلم  -

 .سنوات

التعلم ويكون التعلم  أهدافق  تحقيإمكانية كلام زادت األقرانكلام تكررت جلسات تعليم   -

 بالنسبة لطول أمامن الزمن  من خالل فرتة محدودة ً تكرارااألقل فائدة عن الجلسات أكرث

 .األقرانوعمر الجلسة فانه يتفاوت وفقا لطبيعة املادة الدراسية 

لة  يف حاأما،  مجموعات صغرية يف بعض املجاالت فعالية من التعليم يفأكرثالتعلم املزدوج  -

 . من التعليم املزدوجأفضلتعليم الكتابة فقد يكون التعليم بطريقة املجموعات الصغرية 
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، كلام زادت األقران لبعضهم البعض، كلام ازداد التوافق الشخيص واالجتامعي بني األقرانقبول  -

 .فرص االستفادة الرتبوية الناتجة عن تفاعلهم معا

 

  

ً ألعابا الطالب يلعبون أن فرق التحصيل باستثناء إىل تقسيم الطالب بإسرتاتيجيةوهي شبيه 

 من اآلخرين عن الخضوع لالمتحانات الرسيعة ويتنافس الطالب مع ً كممثلني عن فرقهم عوضاأكادميية

يدرسون  أعضاء) ٤ ـ ٣(لطلبة عىل فرق من  أساس تقسيم اذوي التحصيل املعادل لتحصيلهم، ويتم عىل

ًأعضاء متجانسني تحصيليا يف املوضوع الذي ) ٤ ـ ٣(تحصيلهم، إذ يتسابق كل  ون حسب ثم يقسمًمعا

 للطالب االنتقال من األسلوبأي أن الطالب يتعلم يف فريقه ثم يتسابق مع اآلخرين، ويتيح هذا  درسوه

 تضم بأنها تختلف عنها أنها إالوهذه الطريقة تشبه سابقتها  يف ضوء نتائج املسابقات آخر إىلفريق 

 املجموعة، وميكن تطبيق هذا النظام يف أعضاء منفردة توزع عىل املتميزين من ومكافآتً  مشرتكاًتعليام

  .جميع املراحل الدراسية

 

 

 اإلسـرتاتيجيةوتؤكـد هـذه ) Johnson & Johnson , 1975( عىل يـد اإلسرتاتيجيةطورت هذه 

 مجموعـات يـساعد بعـضهم بعـضا يف الواجبـات إىل ويقسم الطالب فيها ،عىل مهارات التفاعل اللفظي

 وذلـك لتحقيـق هـدف األفكـاروالقيام باملهام وفهم املادة داخل الفصل وخارجه ويتـشاركون يف تبـادل 

 األداء ملتوسـط ً الـسابق تبعـابـاألداء املجموعة ككل أداءمبقارنة مشرتك ويتم تقويم كل مجموعة وذلك 

طـالب عـىل تحقيـق مهـامت ) ٤ – ٢ (وفيها يعمل الطلبة يف مجموعـات صـغرية مـن ،ألعضائهاالفردي 

ًمعينة، ويعني لكل طالب دورا معينا مثـل وتعطـي كـل مجموعـة خطـة العمـل )  …، املـسجل،القائـد (ً

 التعليميـة، ويقـوم املـدرس مبكافـأة املجموعـة ككـل، ويخـضع واألنـشطة، واألسئلة، األهدافاملتضمنة 

 . الطلبة فيها إىل اختبار فردي، فضالً عن تقويم املجموعة ككل

 Team Games Tournamentsالفريقألعابمسابقات إسرتاتيجية

Learning Togetherً معاالتعلم إسرتاتيجية
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  التعلم معاإسرتاتيجيةخطوات تنفيذ ً 

 إسـرتاتيجية يعتمـد عـىل خطـوات واضـحة املعـامل وان أنن أي طريقة أو أسلوب تدرييس البد إ

 : تحدد خطواتها مبا يأيت التعلم التعاوين 

 .  تعليمية توضح نتائج التعلم املتوقع الحصول عليها من الطلبةأهدافتحديد  -١

 موضوع للدراسة، ميكن تعليمه للطلبة يف مدة محددة بحيث يحتوي عـىل أواختيار وحدة  -٢

 .فقرات يستطيع الطلبة تحضريها ويستطيع املدرس عمل اختبار فيها

منظمة من قبل املدرس لكل موضوع درايس يـتم فيهـا تقـسيم ) حائف عملص(عمل ورقة  -٣

عـىل قامئـة ) الـصحيفة( بحيـث تحتـوي هـذه الورقـة ،املوضوع الدرايس إىل وحدات صـغرية

 . باألشياء املهمة يف كل فقرة

صـحيفة ( بحيث تعتمد هـذه الفقـرات عـىل ورقـة ،تنظيم فقرات التعلم وفقرات االختبار -٤

عىل الحقائق واملفاهيم واملهارات التي تـؤدي إىل تنظـيم عـال بـني وحـدات وتحتوي ) عمل

 . التعلم وتقييم مخرجات الطلبة

 إىل مجموعات تعاونيـة تختلـف اإلسرتاتيجيةتقسيم الطلبة الذين يدرسون باستخدام هذه  -٥

 يف بعض الصفات والخصائص وتجمع املجموعة بني ذوي التحصيل العايل واملتدين واملتوسـط

 مـن الناحيـة أفـضل الطلبـة يتعلمـون بـشكل أنوكذلك يف ميولهم االجتامعيـة حيـث تبـني 

 .  املجموعة مختلفنيأعضاءاالجتامعية عندما يكون  واألكادميية

 ، املـسجل، الباحـث، املقـوم، القارئ، امللخص،القائد(ًعطي كل شخص دورا غري ثابت مثل ي -٦

 ). ، الخ… املالحظ، ،املشجع

 األصليةجموعات تعاونية مندوبني عنها للعمل مع مندوبني من جميع املجموعات تشكل م -٧

فتتكون مجموعات تعاونية جديدة تقوم كل منها بدراسـة الجـزء املخـصص لهـا مـن املـادة 

 . التعليمية

 تكمل مجموعات املندوبني دراستها ووضـع خططهـا يقـوم كـل عـضو فيهـا أنبعد  -٨

  وعـىل كـل ، وحسب أدوارهـم أو واجبـاتهم،األصليةته  مجموعأمامبإلقاء ما اكتسبه 
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 كل عضو يتقن ويستوعب املعلومات واملفـاهيم والقـدرات املتـضمنة يف أنمجموعة ضامن 

 . جمع املادة التعليمية

ً طالبة هو املسؤول شخـصيا عـن أو كل طالب أنخضوع جميع الطلبة الختبار فردي حيث  -٩

ختبار لكل طالب عـىل حـده ثـم تجمـع عالمـات تحـصيل انجازه، ويتم تدوين العالمة يف اال

 .  درجات املجموعاتإجاميلالطلبة للحصول عىل 

 الجامعيـة للمجموعـة املتفوقـة املكافـآت ثم تقدم ،حساب درجات التحصيل للمجموعات -١٠

 .بزيادة درجتني إىل عالماتها التي حصلت عليها املجموعة

 

 

عن  Johns Hopkins University يف جامعة جونز هوبكنساإلسرتاتيجيةوقد طورت هذه 

 وهي عبارة عن )STL( باختصارويرمز لها ) Slavin & et.al , 1988(سالفني .طريق مبتكرها روبرت أي

طالب غري ) ٦-٢( من لفة التدريسية التي يتم وضع الطلبة فيها يف فرق للتعلم مؤاألساليبمجموعة من 

 . مدرس املادةً التي يعرضها مبدئيااألساسيةجل متكينهم من املهارات متجانسني من أ

 عىل تشجيع االعتامد املتبـادل، وتحـسني العالقـات االجتامعيـة وسـلوك اإلسرتاتيجيةوتقوم هذه 

 مشرتكة، وتعطي لكـل أهدافً، ويعمل الطلبة معا، كمجموعة تعاونية عىل مهامت تعليمية ذات األفراد

مجموعة خطة عمل واحدة، ويخضع الطلبة فيهـا إىل اختبـار فـردي وتعطـي عالمـات االختبـار كنقـاط 

 . للمجموعاتمكافآت وال توجد ،للمجموعة، فضالً عن عالمة فردية لكل طالب

 إذا يحـدث أن الفريق ونجـاح الفريـق الـذي مـن املمكـن أهداف عىل اإلسرتاتيجيةوتؤكد هذه 

 عـىل ثالثـة مفـاهيم هـي مكافـأة اإلسـرتاتيجية الفريق جميعهم املوضوع، كام تؤكـد هـذه أعضاءتعلم 

 .الفريق واملسؤولية الفردية وتساوي فرص النجاح

 اســرتاتيجيات إحــدى فــرق الــتعلم هــي إســرتاتيجية أن) Schafer,2003(ويــرى شــيفري 

  الطلبــة يعملــون ســوية أن  يف فكــرةًهــذه االســرتاتيجيات جميعــا  تــشرتكإذالــتعلم التعــاوين، 

 

 Student Teams Learning (STL)التعلمفرق إسرتاتيجية
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 اإلسرتاتيجية عن تعلمه هو نفسه، وتتضمن هذه  فضالًاآلخرليتعلموا وكل واحد منهم مسؤول عن تعلم 

 : هام أساسينيعنرصين 

 . تكافأ املجموعات عىل نجاحهاأنيجب   -أ 

 .يف نجاح املجموعات  يسهم التعلم الفردي لكل عضوأنيجب  -ب 

ويكافـأ الطلبـة  ، من املعدل عىل نحو واضحأعىل كان انجازها إذاكافأة  مأوومتنح الفرق شهادة 

 .  الخاص، ومجموع النقاط التي يستحقها الفريق مهمة لحثهم وتشجيعهمأدائهمعىل 

ــد  ــاروق ــيفري أش ــة إىل Schafer) 2003( ش ــذه أهمي ــق ه ــد تطبي ــا عن ــة وتثبيته ــار خط  ابتك

سم طلبـة الـصف عـىل مجموعـات مختلفـة عـىل وفـق  يقـ،، ومنذ بدايـة الـسنة الدراسـيةاإلسرتاتيجية

 كـان هنـاك حاجـة لـذلك، إذامستوياتهم وتحصيلهم وجنسهم وعرقيتهم وقد تتغري الفرق خالل الـسنة 

، ورمبـا ال أسـبوع الهـدف كـل إىل، وقد تـصل الفـرق جميعهـا أسبوعوتتم مكافأة الفريق عند نهاية كل 

، كام قد يجري يف نهايـة كـل آخرعض منها وال يستطيع  يستطيع بأن أويستطيع احد منها تحقيق ذلك، 

، ويتم ً يساعد الزمالء بعضهم بعضاأن يف املجموعات وسيكون هناك اختبار من غري األفراد اختبار أسبوع

  . قليلة يكافأ ذلك الفريقأسابيع بعد لألفراد األفضلتغيري ملحوظ نحو   حدثفإذاداءات، األ أوراق إبقاء

 يـتم عـىل وفـق اإلسـرتاتيجية التعليم والتعلم بحـسب هـذه أن، Slavin,1988)(ويرى سالفن 

  :اآلتيةالخطوات 

 مقدمـة مـوجزة عـن الـدرس باسـتخدام وسـائل تعليميـة مختلفـة وحـسب موضـوع إعطاء 

 . الدرس

  أعضائهاتعاونية غري متجانسة يف التحصيل، يرتاوح عدد ) فرق(توزيع الطلبة عىل مجموعات 

 .، ومبا يتناسب وعدد الطلبة يف الصفأعضاء) ٦-٢ (ما بني

  مـشرتكة ويتـشارك أهـدافلتحقيـق ) الفـرق(يتعاون الطلبة داخـل املجموعـات التعاونيـة 

 . واملناقشات وتعلم املفاهيماآلراءيف تبادل ) فرقة تعلم(الطلبة يف كل مجموعة تعاونية 
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 األسـئلة عـن إجابـاتهمة عمل، وتكون يتشارك الطلبة يف املجموعة الواحدة يف تقديم صحيف 

 .أيضااملوجهة من املدرس مشرتكة 

  أسبوعية اختبارات فردية قد تكون إىل املجموعات أفراديخضع. 

 تجري املناقشات بني املجموعات بأرشاف املدرس. 

  ومراقبـة  ، التغذيـة الراجعـة للمجموعـات ككـلوإعطاءيكون دور املدرس تقديم املساعدة

 .موعات واملحافظة عىل النظامعمل املج

 مـن اسـرتاتيجيات الـتعلم التعـاوين يف الـصف مثـل ً كثـرياأن إىل) John,2003( جـون أشاروقد 

 يف عالقـاتهم الشخـصية، وتـشجع هـذه ً فرق التعلم تظهر زيادة يف تحصيل الطلبـة وتطـويراإسرتاتيجية

 . يتعلم من زميله بجديةأن كل طالب عىل اإلسرتاتيجية

ثر فـرق الـتعلم يف العالقـات بـني املجموعـات قويـة أ أن إىل Farnish) ١٩٩٥ ( فارنشارأشكام 

 عـىل نحـو اآلخـر الفريـق يـسمح للطلبـة برؤيـة احـدهم أعضاءن هدف الفريق والتفاعل بني وثابتة أل

قة  من الطريأكرث للمعلم إضايف وقت أو صفوف كثرية إىلايجايب، والن الربنامج غري مكلف فانه ال يحتاج 

 اسـتخدامه اإلمكـان عن تحسني العالقـات بـني املجموعـات ويف كام يزيد من التحصيل فضالً االعتيادية،

 . من التدريس الصفي يف أي موضوعً اعتيادياًبوصفه جزءا

 

 

وجامعتـه ) Eiliot Arnson (لقد طورت هذه الطريقة واختربت عىل يد اليوت ارنسون

  هــذه الطريقــة والســتخداموجامعتــه، ) Slavin (يف جامعــة تكــساس ثــم تبناهــا ســالفني

طـالب ) ٦- ٣ (يقسم الطلبة إىل فرق غري متجانسة للـدرس واالسـتذكار يتـألف كـل فريـق مـن

 كانـت املـواد إذاوعـىل سـبيل املثـال، : ويكون كل طالـب مـسؤوالً عـن تعلـم جـزء مـن املـادة

ًن طالبـا يف الفريـق يكـون مـسؤوالً عـن طريقـة فـرق مـثالً، فـإ) التعلم التعاوين (ليمية عنالتع

ً، وثالثـا عـن طريقـة البحـث )Jigsaw(، وأخر عن طريقة الصور املقطوعـة )STAD (التحصيل

  خبــريين يف قاعــدة البحــث األقــران يــصبح أنويحتمــل ) Investigation Group (الجامعــي

 Jigsaw 1 )املقطوعةالصورطريقة (التكاملية اإلسرتاتيجية
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ـــاوين ـــتعلم التع ـــاريخ ال ـــي وت ـــضاء، ويلتق ـــوعاألع ـــس املوض ـــالجون نف ـــة يع ـــرق مختلف ـــن ف    م

ثم يعود الطلبة   ويساعد كل منهام األخر عىل تعلم املوضوع،لالستذكار)  تسمى مجموعة الخرباءًأحيانا(

 مـا تعلمـوه، ويتبـع اجتامعـات الفريـق اآلخرين األعضاءويعلمون ) Home team (األصيلإىل فريقهم 

 :األصيل

 .املناقشات -

  . يجيب الطلبة عن اختبارات قصرية كل مبفرده عن املواد التي تعلموهاأن -

 التي يتم اسـتخدامها يف طريقـة اإلجراءاتويف هذه الطريقة تستخدم يف تقديرات الفريق نفس 

 الذين حـصلوا عـىل تقـديرات عاليـة يف نـرشة واألفراد عن الفرق اإلعالن، ويتم )STAD(فرق التحصيل 

 والتوجيـه، وتـتم هـذه الطريقـة وفـق اإلرشاف أو بطرق أخرى وتكون مهمـة املـدرس األسبوعيةالصف 

 :خطوات، هي

  أعضاء) ٦-٣( مجموعات عددها إىلتقسيم الطالب. 

  خبري لكل مجموعةأويتم تعيني قائد . 

  يدرس الطالب الخرباء املادة الدراسـية مـع الرتكيـز عـىل موضـوعات منفـصلة حيـث يـصبح

 .يف هذا املوضوعً الطالب خبريا

  بالتدريس لفرقهم بالتناوب) الخرباء(يقوم الطالب. 

 تعقد االختبارات الفردية بحيث تغطي جميع املوضوعات. 

  الدرجاتأعىل الفريق الحائز عىل مكافأةتتم  . 

 

 

 

 

 

 فرق الصور املقطوعة  )٥( الشكل 

×  × ×

×      ×

 ×  ×   ×

× ×

×  × ×

×      ×

×  × ×

 ×      ×

×  × × 

 ×      × 
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وعـىل الـرغم ) ١٩٩٣ ( وجامعتـه عـامSpencer Kagenكاجان  وقد تم تطويرها عىل يد سبنرس

ة تؤكـد عـىل اسـتخدام بنيـات  الطريقة البنيويأن إال، األخرى تشرتك يف جوانب كثرية مع الطرق أنهامن 

 تكـون أن) Kagan( تفاعل الطلبة، ولقد استهدفت البنيات التـي طورهـا أمناطمعينة صممت لتؤثر يف 

 ، عـىل الـصف كلـهأسـئلةبدائل لبنيات الصف الدرايس التقليدي، مثل التـسميع، حيـث يطـرح املـدرس 

 أن) Kagan( البنيات التي وصفها أوظم  وبالنداء عليهم، وتقتيض النأيديهم برفع إجاباتويقدم الطلبة 

 املكافـآت تعاونيـة أكـرث مـن مبكافـآت تحظـى جامعات صـغرية أويعمل الطلبة مستقلني يف مجموعات 

 وبعـضها األخـر صـمم ،أكـادميي البنيات هدف زيادة اكتساب الطلبة ملحتوى أوالفردية، ولبعض النظم 

م املدرس بـصياغة األهـداف الرتبويـة التـي يـتم عـىل  وفيها يقولتدريس املهارات االجتامعية والجامعية

ويعـزز هـذا . لكـل نـشاط السلوك املتوقع مـنهم اختيار النشاطات، إذ يرشح املدرسون لطلبتهم أساسها

القيـادة،   والقدرة عىل،بوضوح  والقدرة عىل التعبري،النوع من التعلم التعاوين لدى الطلبة الثقة بالنفس

                    .وتقدير العمل الجامعي

 

 

 

وقد سميت بهذا االسم نسبة لتوزيع الطالب داخل املجموعات بحسب مستوياتهم التحصيلية 

 Eggen) ا متوسط وثالث ضعيف، ويعرفهوآخر يكون يف كل مجموعة طالب متفوق أنحيث البد 

,Kuauchak,1998) صورة من التعلم التعاوين يستخدم فرق تعلم متعددة القدرات لدراسة بأنها 

 .، مهاراتأكادميية، قواعد مبادئصورة محددة من املحتوى، حقائق، مفاهيم، تعميامت، 

وجامعته يف جامعـة جـون ) Slavin,1980(روبرت سالفني  طورت هذه الطريقة عىل يد

  إذ وهــي مبــارشة وواضــحة، ،وهــي مــن ابــسط طــرق الــتعلم التعــاوين١٩٨٠ هــوبكنز يف عــام

 

 Cooperative Learning Structuresالبنيوية اإلسرتاتيجية

التحصيلفرقإىلالطلبةتقسيم إسرتاتيجية

Student Teams Achievement Division (STAD)
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 أو مـستخدمني العـرض الـشفوي أسـبوع الجديدة عىل الطلبة كـل األكادمييةيعرض املعلمون املعلومات 

 يختلفـون يف الجـنس أعـضاء) ٥-٤( يتألف كل فريق مـن ،النص، ويقسم الطلبة يف الصف إىل فرق تعلم

 أدوات أي أو عمل، أوراق ويستخدم ، التحصيل ومنهم متوسط ومنهم منخفض فمنهم مرتفع،والتحصيل

 عىل تعلم املواد بالتدريس اآلخرين، ثم يساعد الواحد منهم األكادمييةللدرس واملذاكرة ليك يتقنوا املواد 

ة الخصويص، واالختبارات القصرية التي يخترب بها الواحد األخـر وباملناقـشات يف الفريـق، ويجيـب الطلبـ

 تتنـاول املـواد األكادمييـة وتـصحح هـذه األسـبوع مـرتني يف أو أسـبوعُفرديا عىل اختبـارات قـصرية كـل 

ويستند تقدير التحسن هذا لـيس ) Improvement Score(االختبارات ويعطى لكل فرد درجة تحسن 

طالـب  بدالً مـن ذلـك عـىل درجـة تحـسنه عـن متوسـطات الوإمنا درجة الطلبة املطلقة، أوعىل تقدير 

 ، التقـديراتأعـىل عن الفرق التـي حـصلت عـىل إعالن تحتوي عىل أسبوع وتصدر نرشة يف كل .املاضية

والطلبة الذين حققوا اكرب تحسن يف الدرجات أو الذين حصلوا عـىل تقـديرات نهائيـة عـىل االختبـارات 

 املجموعة الفـائزة افأةمك عن جميع الفرق التي تصل إىل محك معني، وتتم اإلعالن يتم ًوأحيانا ،القصرية

 :اآلتية الطرق بإحدى

  املجموعة عىل لوحة الرشف داخل الحجرة الدراسيةأسامءكتابة . 

  التفوقأوسمةالعمل عىل تقليدهم . 

  عالماتهم مبا يراه املعلم مناسباأوزيادة درجاتهم .ً 

  ي يراهـا املعلـم  التعزيـز والتـشجيع التـأشـكال غريهـا مـن أوتقديم الثناء الذي يستحقونه

 .مناسبة لطلبته

 

 

، ٢بتعديل طريقة جكسو وسامها الطريقة املعدلة جكـسو )Slavin , 1988 (قام سالفن

جـزء   مـن قـراءة وبـدالًأعضاء) ٦-٤(ويف هذه الطريقة يعمل الطالب يف مجموعات مكونة من 

 فصل كامل، ثم يلتقـي الطلبـة مـن مجموعـة أوملادة معني من املادة يقوم الطالب بقراءة كل ا

نفسه، ثم يعـودون ويقومـون بتعلـيم املـادة   درسوا املوضوعأخرىمعينة بطلبة من مجموعة 

  والطريقـة األصـلية 2 عـدة متيـز بـني الطريقـة الثانيـة جكـسو أمور مجموعتهم وهناك ألعضاء

 ٢Jigsaw 2جكسو إسرتاتيجية
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 درجـات وإعطـاءً فرديـا األفـرادن باختبـار  ففي الطريقة الثانية وبعد التدريس يقـوم املدرسـو،جيكسو

الفـرص (للفريق وفق األداء الفردي لكل طالب يف االختبار، ويستخدم املدرسـون طريقـة تـسمى تقيـيم 

وذلك لوضع درجات تـستند إىل األداء الفـردي للطلبـة نـسبة إىل أدائهـم الـسابق، وال يحـدد ) املتساوية

ً يقـدمون نوعـا مـن الـشهادة عـن ،ً عوضا عن ذلكإنهمبل املدرسون بالرضورة الدرجات بهذه الطريقة 

 تلبـي Jigsaw الكيل للمجموعـة، هـذه النـسخة املعدلـة الــاألكادميياإلنجاز والتحصيل وفق التحصيل 

 .رشطي الهدف واملسؤولية الفردية

 

 

علومات من مصادر مختلفة بحيث يشرتك الطـالب يف جمعهـا تعتمد هذه الطريقة عىل جمع امل

وتوزع املهام بني الطالب بحيث يكلف كل فرد يف املجموعـة مبهـام معينـة ويحلـل الطـالب املعلومـات، 

 تحت ً تقدم املجموعات بعضها بعضاث، حيأنفسهمويتم عرضها يف الفصل، ويكون التقديم من الطالب 

العــتامد الطــالب عــىل البحــث واملناقــشة وجمــع يقــة بهــذا االســم م، وســميت هــذه الطر املعلــإرشاف

   .تكامالًمًالذي البد أن يكون متناسقا للعرض النهايئ   ويتوىل املدرس التنسيق بني املجاميع.املعلومات

 ولقد نقحت هذه) Thelen( لهذه الطريقة عىل يد ثيلني األساسيةوقد صممت كثري من املالمح 

 ولعـل هـذه الطريقـة هـي أكـرث طـرق الـتعلم ،)Sharan&.et.al(ن وجامعتـه الطريقة عـىل يـد شـارا

 ويف مقابل اندماج الطلبة يف طريقة فرق التحـصيل ،ًالجامعي تعقيدا وأكرثها صعوبة من حيث التطبيق

STADفـأن طريقـة البحـث ، وطريقة الصور املقطوعة يف تخطيط موضوعات الدراسـة وكيفيـة بحثهـا 

ً صفية أكرث تقدما وبنيات أكرث تعقيدا مـن الطـرق التـي تتمركـز حـول املـدرس، الجامعي تتطلب معايري ً

) Group Process Skills(وهي تتطلب تدريس الطالب مهارات اتصال جيدة ومهارات تفاعل جامعي 

يقسمون فـصولهم عـادة إىل جامعـات غـري ) Gl(واملدرسون الذين يستخدمون طريقة البحث الجامعي 

 أسـاس، ويف بعـض الحـاالت، قـد تتكـون الجامعـات عـىل أعـضاء) ٦-٥(منهـا مـن متجانسة تتألف كـل 

 األفكـار االهتامم مبوضوع معـني، ويختـار الطلبـة موضـوعات للـدرس واملـذاكرة، ويتـابعون أوالصداقة 

  .ًالكبرية أو املوضوعات الفرعية ببحث متعمق ثم يعدون تقريرا ويعرضونه عىل الصف كله

 Group Investigation (GI)االجتامعيالبحث إسرتاتيجية
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 : بست خطوات، هيSharanها هذه الطريقة فقد وصفها شاران  الخطوات التي تتبعأما

  تحديد موضوع االستقصاء:  املرحلة األوىل

  :خطوات، هي يتم تحديد موضوع االستقصاء من خالل ثالث

 سؤال رئيس يقدم املعلم لتالميذه املوضوع أو املشكلة قيد البحث يف صورة.  

   إىل أسئلة فرعيةيقسم املوضوع الرئيس أو السؤال الرئيس.  

 وتوزع املوضوعات الفرعية أو األسئلة الفرعية عىل يقسم التالميذ إىل مجموعات متعاونة 

  .هذه املجموعات

 تخـطيط االسـتقصاء داخـل املـجموعات: الـمرحلة الثـانية 

  أسئلة بحثية،أو عدةيـصوغ أعضاء كـل مجموعة موضوعهم أو مشكلتهم يف صيغة سؤال  

يـقدم املـعلم فـي  كـام. ً معا طـريقة البحـث املطـلوب لإلجـابة عـن الـسؤال أو األسـئلةويخـططون

من أعضـاء املجـموعة، حيـث  هـذه الخـطوة املـساعدة ملـن يحتـاجها، كام يـحدد دور كـل عضــو

يزود املعلم كام قد . الناقد، أو املنسق، وهكذا يقـوم أحـد األعضـاء بـدور الرئـيس، أو املسجل، أو

عىل املشكلة موضع البحث، وأسئلة املشكلة، واملصادر التي  تالميذ كل مجموعة بأوراق عمل تحتوي

  .الخ... ميكن الرجوع إليها

 تنـفيذ البـحث: املـرحلة الثـالثة 

االستـقصاء أو البـحث، حـيث تنـفذ كـل مجـموعة الخطة   يـتم فـي هـذه الـمرحلة تنفــيذ

ًعليها سابقا، ويجمع كل عضو من أعضاء املجموعة املعلومات الالزمة من  لتي تم االتفاقاملوضوعة، وا

 املختلفة، كام يحلل األعضاء هذه املعلومات والبيانات التي حصلوا عليها ويتوصلون إىل مصادرها

  .استنتاجات بشأنها، كام يستخدمون هذه النتائج يف حل املشكلة موضع البحث

 إعداد التقرير أو املنهج النهايئ: املرحلة الرابعة 

الناتج الرتاكمي لعمل كل مجموعة، والذي قد يكون عىل هيئة تقرير   متثل هذه الخطوة

أو أحد النامذج، أو رشيط سمعي أو رشيط فيديو، ويف هذه الخطوة يشكل  مكتوب، أو عرض عميل،

نتج النهايئ بعد عرضه عىل زمالئهم من بينهم لجنة لتنسيق عملية عرض التقرير أو امل أعضاء املجموعة

 .املجموعة يف
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٩٦ 

 عرض التقرير النهايئ: املرحلة الخامسة 

النهايئ، ثم تعرضه عىل جميع طالب الفصل، حيث يضع التالميذ أو  تعد كل مجموعة تقريرها

  .املعايري للحكم عىل مدى جودة التقرير وعرضه املعلم مجموعة من

 التقويم: املرحلة السادسة 

 :هذه املرحلة من خالل عدة طرق، منها تتم

 يقوم الخطة، أي (قام بها التالميذ يف كل مجموعة  يقـوم املعلم بتقويم عملية البحث التي

 .الخ.. املجموعة، واالستنتاجات التي توصلوا إليها واملصـــادر التي استخدمتها

 األساس الذي ميكن من سؤالني أو ثالثة، وهذه األسئلة متثل  ميكن أن تقدم كل مجموعة

ِّويف هذه الحالة تقوم كل مجموعة إجابات تالميذ . لكل التالميذ خالله تكوين اختبار نهايئ

  .األسئلة التي صاغتها املجموعات األخرى عىل

 ًتقدم كل مجموعة عرضا مخترصا ملا تعلمته، ولكيفية  .تفاعل التالميذ مع هذه العملية ً

 

 

ً يتضمن العمل الجامعي التعاوين نشاطا مصاحبا يتمثل يف تشكيل لجان مختلفة لدراسة أنميكن  ً

 هـذه أعـضاء ويجـوز قيـام املـدرس بتعيـني . املشكلة أو الوحـدةأوشاملة للجوانب املختلفة للموضوع 

امم إىل كـل لجنـة مـن يـشاء مـن الطلبـة،  يتطـوع لالنـضأو يقرتح الطلبة تشكيلها أناللجان، كام يجوز 

 توزع العضوية بحيث تـشمل جميـع طلبـة الـصف، كـام أنومهام كانت طريقة تشكيل اللجان فينبغي 

 . ً العمل منعا لتكوين تحزبات متعصبةأداء أثناء يعاد تشكيل اللجان بني حني وأخر أنينبغي 

ن اهتاممـات وقـدرات لطلبـة مـ يراعـي عنـد تـشكيل اللجـان مـا لـدى اأنومن املفيـد 

ً اللجـان دامئـا مـن نـوع واحـد، أعـضاء يكـون أن هذا ال يعنـي الحـرص عـىل أن، عىل وحاجات

  يكـون مـصدر خـربة أن ميكـن ،فالعمل الذي يقوم به الفرد وهو عضو يف جامعة مختلفـة عنـه

 

 The Committee Methodاللجان إسرتاتيجية
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٩٧ 

 خطـتهم  ووضـع، إىل توضيح العمل املطلوب منهماألعضاءوبعد تشكيل اللجنة يعمد . تعليمية قيمة له

ً اللجنة توزيعا متكافئاأعضاء يكون توزيع الواجبات عىل أن تعاوين، مع مراعاة أساسيف العمل عىل  ً. 

 

 

الحـوار  فعالية يف تنمية املهارات االجتامعية كالقدرة عـىل التواصـل وأكرث اإلسرتاتيجيةتعد هذه 

 الغري واحرتامها ومناقشتها، كام تنمي قوة الشخصية واالعـتامد آراءواملناقشة، وتدرب الطالب عىل تقبل 

عىل النفس وتحمل املسؤولية وروح التعاون بني املعلمني، وتظهر الكثري من املواهب والقدرات الفرديـة 

الطلبـة   يـتعلمإذجـايب بـني املتعلمـني التي قد ال تكون لدى بعض املتعلمني، وتوفر مناخـا للتفاعـل االي

 أي حول الرأي إبداء أو عىل املعلم األسئلة وهي تجنب خجل الطلبة من طرح اآلخربعضهم من البعض 

 .قضية

طالب غري متجانسني والتي تتقابل للمناقشة واملذاكرة يف ) ٣– ٢ (وتتكون الجامعات الصغرية من

اءة عندما متكن الطلبـة مـساعدة بعـضهم الـبعض، وعنـدما العملية التعلمية فهي تكون أكرث الطرق كف

 أكـرث الجامعات الصغرية يف التعلم أسلوبيتحول التعلم إىل عملية تعاونية يستفيد منها كل عضو يصبح 

  .كفاءة

ً كثريا عىل الفرص املتاحة لكل فـرد لـيك يعـرض صـعوباته ويـصححها دون خفـض األمرويتوقف 

ًعة فرصا للطلبة املتفوقني لتدعيم تعلمهـم عـن طريـق مـساعدة غـريهم عضو أو رفع أخر، وتوفر الجام

 .عىل فهم فكره عن طريق الرشح والتطبيقات

 والهـدف منهـا هـو انجـاز عمـل مـشرتك ،أعـضائهاويتم اختيار كل مجموعة ممثالً عنها من بني 

  . وتوجيه املدرسإرشافتحت 

 

 

يتم فيها تشكيل مجموعة تعليمية غري متجانسة من ناحية القـدرات والخلفيـة العلميـة 

ًولكــل طالــب دورا خاصــا بــه ويــشرتك الجميــع للوصــول إىل حــل،  طــالب) ٦-٣(تــرتاوح بــني  ً 

 

Small Groupsالصغرية الجامعاتتعليم:الجامعيةاملذاكرة إسرتاتيجية

 Large Groups الكبريةاملجموعاتتعليم إسرتاتيجية
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٩٨ 

 ويكون دور املدرس ضبط املجموعـات ،ويكون الهدف املشرتك يف املجموعة هو نجاح املجموعة بكاملها

ً وراصــدا لعمليــة املــشاركة ،ًطالــب وقــت الحاجــة ومــزودا بالتغذيــة الراجعــة وقــت الــرضورة الوإعانــة

 .الجامعية

 :ما ييل فتسري وفق ،)املجموعات الصغرية والكبرية (إسرتاتيجية خطة سري الدرس عىل وفق أما

 :، وتتضمن ما ييلخطوة التخطيط للدرس-أوالً

  ستوى التعليمي املطلوب تحقيقها وربطها باملاألهدافتحديد. 

 تحديد نوع النشاط املطلوب واملستوى التعليمي. 

  كبرية عىل وفق معيـار يـستجيب لنـوع النـشاط وأخرىتوزيع الطلبة بني مجموعات صغرية 

 .وأهدافهالتعليمي 

  األهداف التي تسري عىل وفقها املجموعات يف التعلم وتحقيق واألساليبتحديد الوسائل. 

 :، وتتضمن ما ييلفيذخطوة التنً-ثانيا

 يسمي املعلم املجموعات. 

  عن محتوى التعلمإيجازيقوم املعلم بتقديم . 

  املجموعات بتقديم ملخصات عن ما تم عرضهأفراديطالب . 

  الحلإىل تحتاج أسئلة تقوم به املجموعات من خالل طرح إنيعرف الطلبة مبا يجب . 

  إليهقرير موحد عام توصلت املجموعة  توإعداديقوم الطلبة بدراسة املحتوى. 

 عرض تقارير املجموعات ومناقشتها برئاسة قائد املجموعة. 

  تعاونيةاإلسرتاتيجية كانت إذا األفضل املجموعة وتحديد املجموعة أداءتقويم . 

 

 

  مـــن معرفـــة ســـابقة للموقـــف تعلمـــنيتـــستخدم لتنـــشيط مـــا لـــدى امل إســـرتاتيجيةهـــي 

  يـتم بـشكل فـردي أن رد فعل حول موضوع مـا، فبعـد إلحداث اإلسرتاتيجية، وتستخدم هذه التعليمي

 

 Think- Pair- Shareشارك-زاوج-فكر إسرتاتيجية
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٩٩ 

 أفكـارهام يقوم كل زوج من الطـالب مبناقـشة إذ ،املوضوع لبعض الوقت أو والتفكري يف املشكلة التأمل

 مناقـشتهام حـول نفـس الفكـرة، وتـسجل مـا  مـن التالميـذ يفآخـرلحل املشكلة معا ثم يشاركان زوجا 

 . للمجموعة يف حل املشكلة املثارةً واحداً، ليمثل فكراً جميعاإليهتوصلوا 

 أفكار عىل تزويد الطلبة بغذاء فكري يف موضوعات متكنهم من صياغة اإلسرتاتيجيةتقوم هذه 

شكلة وينتظر املعلم فرتة  عرض مأو وتكون بقيام املعلم بطرح سؤال آخر تشاركية مع زميل أوفردية 

 الطلبة فكروا وكونوا فكرة رسيعة عن املشكلة ثم يطلب من الطلبة التجمع أن من يتأكدوجيزة يك 

وجهة نظر رشيكه   كل طالبني بالتشاور مع بعضهام بحيث يستفيد كل رشيك منيبدأمثنى مثنى حيث 

لثنائية بالتجمع مع مجموعات يسمح للمجموعات ا  وجد املعلم صعوبة يف املشكلة املطروحةوإذا

 إمكانية يف اإلسرتاتيجيةطالب ويستفاد من هذه ) ٤( املجموعة أفراد بحيث يصبح عدد أخرىثنائية 

 فرصة البدء وإعطاء وقت ملراجعة محتوى املادة وإعطاءاستخدامها يف الصفوف الكبرية العدد 

 من املعلومات وتستخدم هذه الطريقة بالتدريب عىل العمل التعاوين واحتفاظ الطلبة بكم ال بأس به

 إذ وبحسب التنويع يف املهارات التي يطلبها املعلم ًلتحفيز تفكري الطلبة وباستخدام التكنولوجيا أحيانا

، وتستخدم هذه ً ومتشعباًكلام كانت املهارات املطلوبة عالية كان مستوى التفكري املطلوب عاليا

 . مهارات للطالبأوعرض معلومات  بعد قيام املعلم برشح واإلسرتاتيجية

  شارك - زاوج- فكرإسرتاتيجيةمميزات  

 : وكام ييل،بعدد من املميزات  شارك- زاوج- فكرإسرتاتيجيةتتصف 

، كام تتيح تلقي املساعدة األفكار ويناقشوا، ويتبادلوا ،تتيح الفرصة للتالميذ ليك يسالوا -

 .واستكشاف املواقف

 ً.والتفاهم، من خالل مناقشات التالميذ بعضهم بعضاتعزز االتصال الشخيص،  -

 والقدرة عىل التوصل ، مختلفة لحل نفس املشكلةوأساليبتتيح للتالميذ فرصة تعلم طرق  -

 . العالقات املختلفةإىلمعا 

تكسب املتعلمني الحيوية، وذلك من خالل العمل الزوجي، حيث يعمل كـل متعلمـني   -

  أو متحــدث مــاإن كــل مــنهام  ألأهميتهــالفعاليــة وتبــدو مــع بعــضهام وبالتــايل تــزداد ا
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 والتعليقات، التي تلبي احتياجات املتعلم باألفكارمستمع، وكذلك من خالل املشاركة مع باقي املتعلمني 

 .اآلراءللتواصل االجتامعي، وحرية التعبري عن 

 . بالنشاط والفعالية، يساعد عىل دراسة ممتعةً مفعامً صحياً مناخاتهيئ -

 . يف جو يشوبه التفاهمأخطائهم التالميذ للتعلم من أمامتتيح الفرصة  -

 تالميذ يعملون، ويفكرون فيام يتعلمونه، ويتحدثون عنه، وهذه اإلسرتاتيجيةتكون هذه  -

 .أفضل بشكل أذهانهماملناقشة توصل وترسخ محتوى املادة يف 

 بطاقات، ويتم جمعها وفحصها من أو وحلوهم يف كروت أفكارهمتتيح للتالميذ فرصة كتابة  -

خالل املعلم، مام يعطي املعلم فرصة ليك يرى مدى انطباع التالميذ، واستيعاب املعلومات والبيانات يف 

 . الأماملشكالت املطروحة وان كان لديهم صعوبة يف الفهم 

  شارك - زاوج- فكرإسرتاتيجيةفوائد  

 ، شارك- زاوج- فكرإلسرتاتيجيةد من الفوائد  عد(Gunter&et.al,1999) وآخرونذكر جونيرت 

 :وكام ييل

 .تزيد من الوعي بالتحصيل -

 .تنمي مستويات التفكري العليا -

 . تساعد التالميذ عىل بناء معارفهم، خالل مناقشاتهم الثنائية -

 .األصيلة واالستجابات األفكار من اكرب عدد إطالقتساعد عىل  -

 . عىل مشكالتهمتساعد املتعلمني يف التغلب -

 .تزيد من دافعيتهم للتعلم وتنمي الثقة يف نفس املتعلمني -

 .تعطي الفرصة للجميع للمشاركة بدال من التطوع يف املناقشات العادية -

  شارك- زاوج- فكرإسرتاتيجيةخطوات : 

ترتبط  مسالة أو حيث يطرح املعلم سؤاالً - املشكلة التي عرضها املعلمأوالتفكري يف السؤال  

، ومينع الحديث والتجوال يف وقت  يفكروا فرادى ملدة دقيقة مثالًأنبالدرس، ويطلب من التالميذ 

 .التفكري
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 ويناقشوا ما فكروا فيه ملدة دقيقة ويكون ألزواجيطلب املعلم من الطالب االنقسام  -املزاوجة 

 .األفكار  مناقشةأو السؤال إجابةتفاعل التالميذ يف هذه الخطوة باالشرتاك يف 

 حول السؤال، بحيث وأفكار عرض الحلول التي توصلوا لها األزواجيطلب املعلم من  -املشارك

 الفرصة لعرض ما فكروا فيه األزواج نصف أو حتى يتاح لربع آلخرتتاح للطالب االنتقال من زوج 

  .اليه وتوصلوا

 

 

 بالتناوب داخل املجموعة مع القيام ببعض باإلجابةهي منط تعليمي يعتمد عىل قيام الطلبة 

 مهمة تحتمل العديد أو بقيام املعلم بطرح مسالة اإلسرتاتيجيةاملناقشات الشفوية ويتم تطبيق هذه 

 . املحتملةاألجوبةمن 

 يخص املجموعة، وليشاركوا ً واحداً يف مجموعة ليكملوا منتجاً يعمل الطلبة معااألسلوبيف هذا 

 أن املتوقع األهداف من فهم املجموعة للموضوع، ويحدد املعلم فيها ويتأكدوا األفكار يف تبادل ًجميعا

طالب ) ٤-٣(يحققها الطالب بعد دراستهم للموضوع الذي وضعت له، ويوزعهم عىل مجموعات صغرية 

 التعلم، أثناءاكرب قدر من التفاعل واالنسجام   عىل شكل دوائر ليك يحدث بينهمغري متجانسني يجلسون

 التعاون املتبادل فال يتوقف التعاون عند حدود املجموعة بل ميتد إىلويوجه الطالب داخل املجموعة 

 : يف ما ييلاإلسرتاتيجية، وتفيد هذه األخرى املجموعات إىل

 .وبةاألجيسمح لكل الطلبة املشاركة يف  -

 . املعلومات املوجودة مسبقا عند الطلبة حول املفاهيم املطروحةاإلسرتاتيجيةتوضح هذه  -

 .تعويد الطلبة الرد املناسب بصورة ايجابية مقنعة -

 ويتلخص دور املعلم يف. يراجع الطلبة املعارف التي درسوها ويزاولون مهارات معينة

 :يأيتة، فيام  تنظيم الحلق– املائدة املستديرة إسرتاتيجية

 . نواتج التعلم املتوقعةأو األهدافتحديد  -

Round-Table-Round-Robin الحلقة تنظيم -املستديرة املائدة إسرتاتيجية
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 .طالب) ٦( املجموعة عىل أفرادتوزيع الطلبة بني مجموعات ال يزيد عدد  -

 .تحديد املهامت املطلوب تحقيقها -

 .استعامل التفكري املنطقي واالستداليل يف انجاز مهمة حل املشكالت -

 .تبصري املجموعات باملهمة املطلوبة -

 . الحوار فيام بينهمإدارة يتوىل أفرادها بني ًاختيار كل مجموعة منسقا -

 . التعلم التعاوين، وما يقتيض من مهارات اجتامعية وتفاعل ايجايببأخالقياتالتذكري  -

 . يف نهاية التعلمإليه حول ما توصلت ًتقديم املجموعة تقريرا -

 .األخرىموعات  عملها معاونة املجأنجزتميكن للمجموعة التي  -

  تنظيم الحلقة– املائدة املستديرة إسرتاتيجيةخطوات  

 . متعددةإجاباتيقوم املعلم بطرح سؤال يستدعي  -

 واحدة عىل ورقة، ويقوم بتمريرها بعكس إجابة من كل مجموعة يقوم بتدوين األولالطالب  -

 .عقارب الساعة للطالب التايل

  .بنوع من التقدير يحظى األكرثجابات الفريق ذو اإل -

 

 

األسئلة هي ذلك النمط من التعلم الذي يستخدم لدعم نوعية املعلومات من خالل استقصاء 

 وتنوعها يف املوقف األهدافيتطلب طرح األسئلة أو صياغتها أو اختيار األفضل منها، ونظرا لتعدد 

 فاملعلمون يطرحون ، باعتبارها العمود الفقري يف التعلم النشطاألسئلةعليمي فقد وجدت الت

 التفكري وتشجيع التباين يف عملياته وتطوير أساليبويشجعون الطلبة عىل التفكري املبكر وتعليم 

 :عمليات التفكري، ومن خصائص األسئلة املفتوحة، هي

لغموض أو أي مجال للتأويل أو التفسري البعيد عن الوضوح يف الصياغة وعدم وجود نوع من ا -

 .سهلة الفهماملطلوب عن ذلك السؤال، بحيث يتم اختيار الكلامت العربية 

 Questioning Strategiesاألسئلةطرحأواملساءلة إسرتاتيجية
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 يف طرحه، أي يعمل عىل تحقيق هدف أو أكرث ًالوضوح يف الهدف، بحيث يكون السؤال هادفا -

 ً.من األهداف الرتبوية املنشودة املخطط لها مسبقا

 . القرص يف صياغة السؤالاإليجاز أو -

 .مالمئة األسئلة لقدرات التالميذ ومستوياتهم العقلية وخرباتهم السابقة -

مراعاة األسئلة ملا بني التالميذ من فروق فردية ليس يف القدرات العقلية فحسب، بل يف  -

 .االهتاممات وامليول

ميذ من فروق فردية بحيث تنوع األسئلة من حيث السهولة والصعوبة يك تراعي ما بني التال -

يكون فيها ما يركز عىل الحفظ والفهم وبعضها يهتم بالتطبيق والتحليل وبعضها يهتم 

 .بالرتكيب والتقويم

 وتشابك  يتضمن السؤال فكرة واحدة فقط، الن وجود أكرث من فكرة يؤدي إىل التشويشأن -

 .األمور يف أذهان التالميذ

 ً. أو تلميحاًبة ترصيحاال يوحي السؤال باإلجارضورة أ -

 . يثري السؤال تفكري املتعلم ويعمل عىل تحدي العقل لديهأن -

 أمور واجب مراعاتها خالل استخدام أسلوب األسئلة 

 . وليس لطالب بعينهبأجمعهرضورة توجيه األسئلة للصف  -

 .رضورة طرح السؤال بشكل واضح ثم اختيار احد التالميذ لإلجابة عنه فيام بعد -

ثوان بعد طرح املعلم للسؤال قبل تحديد ) ٥-٣( االنتظار فرتة قصرية من الوقت ترتاوح ما بني -

 .طالب لإلجابة عنه

تشجيع جميع الطلبة عىل املشاركة يف اإلجابة عن األسئلة، من اجل االستفادة من ناحية  -

 .والتخلص من عنارص الخوف والعقاب أو الفشل من ناحية ثانية

هتار أو التهكم أو السخرية من إجابة بعض التالميذ أو استفساراتهم، حتى ال تجنب االست -

 .يبعدهم عن املشاركة الفاعلة مع زمالئهم

استخدام أساليب التعزيز املختلفة لتشجيع الطلبة عىل املشاركة يف اإلجابة عن األسئلة  -

 ً. سلبياً ال تعطي تأثريااملتنوعة التي يطرحها املعلم، برشط عدم املبالغة يف استخدامها حتى
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  خطوات أسلوب طرح األسئلة 

 : يف األيتإتباعهاتتمثل أهم خطوات أسلوب طرح األسئلة التي ينبغي عىل املعلمني 

 . املرشح للتقيصأو الشخصتحديد املجال أو املوضوع أو القضية أو الرأي  -

 .جال أو املوضوع أو الرأي املطروححداثة نوعية املعارف واملعلومات والبيانات ذات العالقة بامل -

 .معرفتهم ي تقع خارج املستوى الحايل ملجالالبدء بتطوير قامئة باملجاالت املعروفة للتالميذ والت -

 من املعلومات والبيانات اإلضافية عن ً بحيث متثل اإلجابات منها إطارا،صياغة األسئلة وطرحها -

طرح األسئلة التشعبية واألسئلة املفتوحة النهائية، واألسئلة املجاالت غري املعروفة للتالميذ والسيام 

التي تركز عىل األمور املجردة واألسئلة التأملية، وغريها من األسئلة التي تشجع عىل انسياب 

 .األفكار وتوالدها

 : املثال عىل هذه األسئلة املفتوحة مثل

 ملدرسة؟ماذا تفعل إذا وجدت صنابري املياه معطلة يف البيت أو ا -١

 ماذا يحصل إذا جفت مياه اآلبار يف القرية؟ -٢

 ملاذا تعترب وسائل النقل من أكرث امللوثات للبيئة يف املدينة؟ -٣

 

 

 

موضوع معني، ماذا يريد  متهيدية تساعد عىل تذكري الطلبة مبعلومات حول إسرتاتيجيةهي 

 بتقسيم اإلسرتاتيجية يعرفوا؟ ويتم تسجيل ما تعلموه وما مل يتعلموه ويكون التنفيذ يف هذه أنالطلبة 

 مجموعات رباعية وتوزيع املهام املراد تعلمها عىل املجموعة وتقوم كل مجموعة إىلالطلبة يف الصف 

 ويستفاد منها يف أعمدة ثالثة إىل مقسمة  بطاقة التعلم الخاصة بها وهي عبارة عن لوحةبإعداد

املراجعة السابقة للامدة املطلوبة وتطوير توقع الطلبة عىل التقويم الذايت وتحسني مهارات البحث 

  :األحرفوتدل  .واالتصال لديهم

 تعلمتماذا-ستعرفماذا-اعرف إسرتاتيجية

Know- Want to Know- Learned- (K-W-L)
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K What I Know?:، مساعدة الطالب بتذكر ما أي ويقصد بها ماذا اعرف عن املوضوع؟ 

 .يعرفون حول املوضوع

:W What I want to Learn?،مساعدة الطالب يك أي؟ أتعلم أن أريديقصد بها ماذا  و 

 .يقررون ما يريدون التعلم

: L What I Learned مساعدة الطالب يك مييزون الـذي يتعلمـون أي، ويقصد بها ماذا تعلمت ؟ 

 K-W-L إسرتاتيجية يوضح اآليت، والشكل قرأواكام 

L 
 املعلومات املتعلمة

W 
 راد معرفتهامل

K 
 املعرفة

 
 
 
 
 

  

 K-W-L إسرتاتيجية ) ٦( الشكل 

  إسرتاتيجيةمزايا استخدام KWL  

 :كاآليت نحاول ذكرها أغراض عدة اإلسرتاتيجيةتخدم هذه 

 .تساعد الطالب عىل تذكر املعلومات السابقة عن املوضوع -

 .تبني الغرض من القراءة للنصوص الواردة يف الدرس -

 .لطالب عىل متابعة الفهمتساعد ا -

 . عىل تقييم فهم النصتساعد الطالب -

 . النصأفكارتقدم فرصة لتوسيع  -

  إسرتاتيجيةخطوات تطبيق KWL 

 . املوضوع املراد تدريسهأواختيار النص  -

  ).٧( عىل السبورة، كام يف الشكل ) KWL(يرسم املعلم مخطط  -
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 :ة املخطط من خالل الخطوات التاليةيدرب املعلم املتعلمني عىل كيفية تعبئ -

  املخططأعىلكتابة املوضوع يف  

  والشكل التايل يوضح ذلك.  نشاط عىل الطالبكأوراقتوزيع املخطط. 

 املساحة السطحية للكرة-مفهوم الكرة :  املواضيع الفرعية    الكرة: موضوع الدرس

 ماذا اعرف عن املوضوع؟
K 
 

 عن أتعلم أن أريدماذا 
 ضوع؟املو

W 

 ماذا تعلمت عن املوضوع؟
L 
 

ـــــات والخـــــربات  -١ املعلوم
ي سـبق للمــتعلم الـسابقة التـ

 تعلمهـــــا بهـــــدف ربطهـــــا
 .باملعلومات الحالية

 . الصياغةإعادة -٢
مناقشة املوضـوع لتوضـيح  -٣

 .املعلومات املتوافرة
 . رسم بياينأو رسم صورة -٤
. تحديد املعلومات السابقة-٥
 . تصنيف املجموعات-٦

ــة ــئلة/ دور املعلم ــصف أس  ع
ــــول  ــــتثارة عق ــــي الس ذهن

 املتعلمني
دور املــــتعلم وضــــع كافــــة 

 عنهـا اإلجابة التي تود األسئلة
 .وتعلمها عن املوضوع

قراءة املتعلمني حول خطة  -١
 .العمل

 .البحث عن معلومات -٢
 .تحديد مصادر البيانات -٣
 .تبادل الخربات -٤
 .عمل تجارب -٥
 .خربةال االستعانة بذوي -٦
 حــول املــراد أســئلة وضــع -٧

 .تعلمه عن املوضوع

كتابــة البيانــات التــي متــت 
 أســـئلة عليهـــا مـــن اإلجابـــة

ـــم  ـــاول املعل ـــني ويح املتعلم
ــه  ــتم األســئلةتوجي ــي مل ي  الت
 . بحثيةكأسئلة عنها اإلجابة

مراجعة ما تعلموه بـصورة  -١
 .فردية

 .تسجيل االكتشافات -٢
 واإلجابـاتمشاركة الـردود  -٣

 . متعددةبأساليبيعة الرس
ــــي -٤ ــــائق الت ــــة الحق  كتاب

 .تعلموها
ـــىل -٥ ـــوه ع ـــا كتب ـــراءة م  ق

 .الزمالء
 

 KWL ورقة عمل إسرتاتيجية  )٧( الشكل 

 

 يسجل فيه كل ما نعرفه عن األول العمود أن إىليعرض الشكل ويوجه اهتامم املتعلمني  -

 عىل السبورة من اإلجابات املعلومات السابقة حول املوضوع ثم تسجل  ومناقشة،املوضوع

 .قبل املعلم بهدف ربط املعلومات السابقة باملعلومات الحالية

 .تحديد الهدف  -
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 العمود الثاين وفيه يسجل كل ما يريد املتعلم معرفته عن املوضوع، إىليوجه اهتامم املتعلم  -

 . عليهابةاإلجا املراد األسئلة حول املطلوب معرفته، ويضعوا إيحائية أسئلةمن خالل 

 أسئلة ويضعوا األسئلة عىل اإلجابة ويحاولون األوليصحح املتعلمني ما كتبوه يف العمود  -

 .جديدة من خالل ما تعلموه عند ملء العمود الثاين

 واألسئلة يف العمود الثالث ويسجلون ما تعلموه عن املوضوع األسئلةيجيب املتعلمون عىل  -

الت بحثية للثغرات املعرفية والتي تنتج الصورة النهائية املتبقية والتي هي عبارة عن تساؤ

 .للتعلم

 .األفكار التفضيالت املنتجة للتفكري والتعلم وعرض - املفضلةاألساليب -

ــة  - ــة معرفي ــوه يف خريط ــا تعلم ــون م ــص املتعلم ــةأويلخ ــة ذهني ــة خريط ــة تقوميي  ، كعملي

 .لإلسرتاتيجية

 .يكتب كل متعلم ما تعلمه من الدرس -

  إسرتاتيجيةدور املعلم يف تنفيذ KWL 

ماذا اعرف عن (  السؤال التايلأنفسهم توجيه املتعلمني نحو قراءة العنوان، ومن ثم سؤال  -

 مع التقدم يف استخدام األسئلةاملوضوع؟، مع رضورة مساعدته عىل توليد اكرب قدر من 

 .اإلسرتاتيجية

ت املالئم ملقدار تنمية طالقة املتعلمني، فكلام  وذلك بحساب الوقاألسئلة متابعة زيادة عدد  -

 يف زمن اإلسرتاتيجية التي يضعها كل متعلم، مع تقدم الوقت يف استخدام األسئلةزاد عدد 

، مع مراعاة االختصار يف الوقت الخاص بالسؤال، أكرث فعالية اإلسرتاتيجية أعطت، كلام قصري

 .حيث ال يتجاوز خمس دقائق من الحصة

 مع األسئلة استجاباتهم حتى تثبت املعلومة وال تكرر أثناء مع املتعلمني األسئلةتكرار  رضورة  -

 .آخرينمتعلمني 

 فكرة لها عالقة باملوضوع، وان كانت أي، مع رضورة قبول األول يف العمود األفكار كتابة  -

 .خاطئة
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، ويحصل )ن املوضوع؟ماذا تريدون معرفته ع(  يسال املتعلمنيأن عىل املتعلم ، قبل القراءة -

 . حولهااألسئلة ويكتب أفكار ستة أوعىل خمسة 

 ، اعرفه عن املوضوع؟أن أريد يضع املتعلمون سؤال حول ما الذي أن يف مرحلة القراءة، وبعد  -

 من القراءة، ورضورة البدء بصياغة ألنفسهم املعلم بتوجيه املتعلمني بوضع الهدف يبدأهنا 

 تطرح من خالل قراءة القصة، أن التي ميكن األسئلة كافة أعطيني يأ  بصيغة العموم،األسئلة

 . توجد يف القصةأن مل ترد، وكنت تود أنها التي ترى األسئلةوما 

 . القراءةأثناء النص أكدهابقرب الفكرة التي ) √( يتم وضع عالمة  -

ملتعلمون النص  خمس دقائق، يقرأ اإىل بعد ذلك يتيح املعلم الفرصة للطالب ما بني ثالث  -

، وميكن عمله )ما الذي تعلمته عن املوضوع؟(ويقومون مبلء العمود الثالث من الشكل 

 .كواجب بيتي

 

 

 التأثريات بشكل منظم صممت ملساعدة الطلبة عىل متييز مخططة تعاونية إسرتاتيجيةهي 

 مجموعات رباعية ويضع املعلم إىلكالت، ويتم فيها تقسيم الصف املنفصلة واستخدمت لحل املش

 وعظام السمكة هي األفكار املطروحة التي متثل أسباب املشكلة  السمكة عىل السبورةرأساملشكلة يف 

 من أكرث أو يذكر كل طالبني سببني أنويطلب املعلم من الطلبة .ومظاهرها ونتائجها والحلول لها

 عىل العظام الصغرية وكل عدد من األسبابدوث املشكلة ويدون املعلم هذه  املحتملة لحاألسباب

 وهنا والتأثريات األسبابالطلبة تفكريهم ويحللون  وبذلك ينظم األسبابالعظام ميثل مجموعة من 

 واحرتامها ويستفاد من هذه اآلخرين أفكار إىليسمح باستخدام التفكري املتشعب واملتنوع واالستامع 

لكل طالب الحق يف التعليم والنشاط والحصول عىل االعتامد االيجايب بني الطلبة  أن يف يجيةاإلسرتات

 .وتطوير مهارات االتصال

 Fish Bone Strategiesالسمكعظم إسرتاتيجية
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عة  ليك يدمج عددا اكرب من الطالب يف تناول وفهم ومراج١٩٩٢ كاجان اإلسرتاتيجيةطور هذه 

 :اآلتيةمحتوى الدرس وتتلخص يف الخطوات 

ً  رقامً ويعطي كل تلميذاأعضاء) ٥-٣( فرق، تتكون من إىل يقسم املعلم التالميذ -الرتقيم

)٥،٤،٣،٢،١.( 

 . عىل التالميذ يطرح املعلم سؤاالً– األسئلةطرح 

 .اإلجابة كل فرد يعرف أن من ليتأكدواً  يضع التالميذ رؤوسهم معا-جمع الرؤوس

 ينادي املعلم عىل رقم فريفع التالميذ املرقمني بنفس الرقم أيديهم ويقدموا إجابات -اإلجابة

 .للصف كله

 

 

 وتعميق عملية إثراء الدراما التعليمية من طرائق التدريس التي تساعد عىل إسرتاتيجيةتعد 

 الرتباطها بالخربة املبارشة الناتجة عن نشاط وفعالية ًصة الصغار منهم، نظراالتعلم لكل التالميذ وخا

 تضع يف اعتبارها جميع جوانب الشخصية إمنا ال تركز عىل العمليات العقلية فقط، أنهااملتعلم، كام 

 املتعلم وهذا يساعد عىل ربط أذهان يف واألحداثللمتعلم، حيث يقرب النشاط التمثييل الحقائق 

 :يأيت لتطبيق الدراما التعليمية ما األساسية املبادئ بعضها ببعض يف قوة وتدفق، ومن داثاألح

 .فعالية املتعلم ومشاركته االيجابية يف عمليتي التعليم والتعلم  -

معالجة بعض محتويات املنهج بطريقة درامية، وتعتمد عىل الحوار والتمثيل، بحيث تتحول   -

 . وقائع حية ملموسة يتم التعبري عنها بصورة نابضة بالحركة والحياةإىل  واملواقف املختلفةاألحداث

ة عىل حاسة الكالم ي العتامد املرسحً عملية التعليم، نظراأثناء من حاسة يف أكرثاستخدام   -

 . مقاومة للنسيانأكرث وهو ما يجعل الخربات التعليمية ،والسمع والرؤية واللمس

 Numbered Heads Togetherًمعاتعملاملرقمةالرؤوس إسرتاتيجية

  Teaching Dramaالتعليميةالدراما إسرتاتيجية



 التعاوين التعلم
 

١١٠ 

 حيث تعتمد الدراما عىل حب التلميذ للعب والتمثيل ،لمتعلممراعاة الجوانب النفسية ل  -

 من املعلومات والحقائق واملفاهيم ً يكتسب التلميذ مزيداأن لذا كان الرتكيز عىل ،والنشاط واالنطالق

 .ال تبعث عىل امللل  نفسه وبصورة مشوقةإىلواالتجاهات والقيم من خالل طريقة تدريسية محببة 

 . الدور املنوط بهمألداءلوقت الكايف  التالميذ اإعطاء  -

 مرسح مصغر، فتتحول من مكان منفر يحد من انطالق نشاط إىلتحويل حجرة الدراسة   -

 . مللأو مكان يقيض فيه فرتات طويلة بال ضجر إىلالتلميذ 

 للخربات إدارتهقيام املعلم بدور املخطط وامليرس واملوجه لعملية التعلم، وذلك من خالل   -

 املوقف التمثييل ويتيح الفرص للتالميذ لتقديم أهداف يكتب املعلم أنليمية بصورة درامية، وميكن التع

 .اقرتاحاتهم

 :وتتكون الدراما التعليمية من

 وأحداث ميثل فيه التلميذ مع بعض زمالئه مواقف ، هو لعب متثييل-األدوار لعب أسلوب  -

 الخربات العلمية واالجتامعية، ثم تتم مناقشة بني ومشكالت عملية واجتامعية يكتسب من خاللها بعض

 لشخصية تاريخية بارزة وقد ميثل ًلتلميذ دوراا نتائج مستهدفة وقد ميثل إىلاملعلم والتالميذ للوصول 

 .وترصفاتها دور شخصية حية يعرب عن شعورها

 من قبل هو صياغة موضوع درايس يف قالب مرسحي، يتم متثيله - املرسحة الرتبويةأسلوب  -

 تتم املواقف التمثيلية داخل حجرة الفصل الدرايس أنبعض التالميذ يف مكان مخصص لذلك، وميكن 

 .اآلخرينويشاهده بقية التالميذ 

 

 

 إجراءات سلوبأوتتبع   يف الفصل الدرايساألفراد لتنظيم التفاعل بني إسرتاتيجيةهي عبارة عن 

 التعاون املشرتك يف التعلم من خالل التقسيم لفرق أشكالعرض املواد والتامرين ومراجعتها، وتكوين 

 .بأكمله تصلح ملشاركة الفصل ًثنائية ثم فرق رباعية مشرتكة جامعيا

 Pairs- Check Strategiesاألدوارتبادل إسرتاتيجية



 التعاوين التعلم إسرتاتيجيات
 

١١١ 

 األزواج يتبادل أن بوجود مشكلة تعطى للزوجني املختارين، عىل األدوار تبادل إسرتاتيجيةوتهتم 

 الثاين، ثم أو اآلخر الزوج إجابة من األول الزوج يتأكد بعد كل مشكلتني للزوج الواحد، ثم أدوارهم

 لألدوار متبادلني أزواج، ويتابع بعضهم البعض يف شكل أفعالهم ويسجلوا ردود آراءهم األزواجيوضح 

 . املتفوقنياألزواج االحتفاء والرسور بني إظهارواملهام التعليمية، ثم يتم 

 لعملية تنظيم ً محدداوعند تعليم مهارة جديدة يف تبادل االدوار البد ان يكون هناك جدوالً

هذه املهارة، ويوضح كيفية االختالف املثري يف االجادة التي تنتج وعند تبادل االدوار بعدة دقائق البد 

الثالث والرابع قد اصطدما  والطالب الثاين كان اقل منه والطالبني تقنهاأن الطالب االول قد أكد من التأ

 أ مامرسة القاعدة الخطأن يدرك أن نفس الفرصة، وعىل املعلم إعطائهم وبذلك البد من األوىلباملشكلة 

 وجود بتأكيدورصف انتباه الطالب، وبذلك فهو مطالب  االستسالم إىليف حل املشكالت رمبا يؤدي 

 الذي سيؤدي األدواركيب البسيط وهو تبادل مساعدات بني الطالب وان كل الطالب يقومون مبهمة الرت

  . حسب توجيهات العملباإلجادة

 

  األدوار تبادل إسرتاتيجيةخطوات 

 :تقوم اسرتاتيجية تبادل االدوار عىل عدة خطوات، هي

 األول حيث يعمل الطالب أزواج مجموعة إىلتقسيم الفرق  : العمل املزدوج-األوىلالخطوة 

 .مبراقبته ومساعدته عند الرضورة) املدرس الشخيص( قوم الطالب الثاينعىل حل املشكلة بينام ي

 يقوم املدرس الشخيص باختبار عمل رشيكه وموافقته : اختبار املدرس الشخيص-الخطوة الثانية

 مل يستطع الفريق وإذا من الفريق، األخرى األزواجلون أ يساإلجابة مل يتم اتفاق الرشكاء عىل وإذاعليه، 

 األيدي أن عاليا، ويدرك بذلك املعلم أيديهم الفريق برفع أعضاء يقوم اإلجابةتفاق عىل  االبأكمله

 . للفريقأسئلة هناك أنمرفوعة تدل عىل 

جابة يقوم املدرس ذا كان الرشكاء متفقني عىل اإلإ :الشخيص املدرس إطراء -الخطوة الثالثة

 .طراء الرشيك االخرإالشخيص ب



 التعاوين التعلم
 

١١٢ 

 سوف يقوم بحل ًصبح مدربا الطالب الذي أأي أن : تبادل االدوار-الخطوة الرابعة والخامسة

 ً.خر يصبح متدربااملشكالت بينام الطالب اآل

 فاذا ، يقوم الفريق باعادة االتحاد ومقاربة اجوبة االزواج: اختيار االزواج-الخطوة السادسة

 .هماختلفوا ومل يكونوا قادرين عىل االتفاق يرفع اعضاء الفرق االربعة ايدي

يف حالة اتفاق الفريقني عىل االجابة سوف يقومون :  احتفاالت الفريق-الخطوة السابعة

 .مبصافحة بعضهم البعض

 

  األدوار تبادل إسرتاتيجيةتنفيذ 

 : هي،اىل عدد من الخطوات Kaganتنفذ اسرتاتيجية تبادل االدوار وفقا لكاجان 

 من خالل توزيعه لنوعني من البطاقات يطلب املعلم من الطالب ان ينقسموا اىل مجموعتني -

 .امللونة وبذلك ينقسم الفصل اىل زوجني

 .يطلب املعلم من كل زوجني االنضامم وتكوين مجموعة ثنائية ثم مجموعة رباعية -

 كل مجموعة تتكـون مـن ،يعرض املعلم املوضوع عىل طالب الصف بعد تكوين املجموعات -١

 .اربعة طالب

 .ب حرية االنقسام وفق املجموعاتيرتك املعلم للطال -٢

 . وفق رغبتهماألخرى مجموعة باختيار عالمة متيزها عن املجموعة ألييسمح املعلم  -٣

، األسـئلةكاتب، باحث، وطالبـان يناقـشان املجموعـة لحـل  (كاآليتتقسم املجموعة الرباعية  -٤

 ). املتابع واملراقبواآلخرحدهام الرئيس املتحدث أ

 . للمجموعةًاعية تحدد رئيساكل مجموعة رب -٥

 . مجموعة زوجية مكونة من طالبنيإىلكل مجموعة رباعية تنقسم  -٦

 . لهاًكل مجموعة زوجية تحدد رئيسا -٧

 . املجموعاتأعضاء يف املجموعات الرباعية والزوجية بني األدواريتم تبادل  -٨

حـدد مـع املجموعـات  يأن نشاط خارج الـصف عليـه إجراءعند طلب املعلم من املجموعة  -٩

 . ينفذها الطالب بينهماألدواريف املجموعة وبقية ) الطالب الرئيس(



 التعاوين التعلم إسرتاتيجيات
 

١١٣ 

 سـبيل ، فعىل ينفذها يف الحصةأنت التي يريد  يحدد للمجموعات التعليامأنعىل املعلم  -١٠

 .، وعدم الحركة الكثرية داخل املجموعة الواحدةاألصواتاملثال عدم ارتفاع 

 

 

خرائط املفاهيم هي مخطط مفاهيمي من املفاهيم املنظمة يف موضوع ما، ويتم ترتيبها 

بطريقة متسلسلة هرمية، بحيث يوضع املفهوم العام أو الشامل يف أعىل الخريطة، ثم املفهوم األقل 

وضع املفاهيم ذات العمومية املتساوية بجوار  تأنعمومية بالتدريج يف املستويات التالية، مع مراعاة 

بعضها البعض يف مستوى واحد، ويتم الربط بني املفاهيم املرتابطة بخطوط أو أسهم، تكتب عليها بعض 

 .الكلامت التي توضح نوع العالقة بينها

 

 مراحل بناء خرائط املفاهيم 

 : هيمتر عملية بناء أي خارطة مفاهيمية مبراحل عدة، وهذه املراحل

 .تحديد املفهوم العام أو املوضوع املراد بناء خريطة مفاهيمية له -١

 مـن األكـرث ًتحديد املفاهيم الفرعية املرتبطة باملفهوم العـام الـرئيس يف قامئـة مرتبـة تنازليـا -٢

 .عمومية إىل األكرث تجريدا

 .هيمتحديد كلامت أو حروف الربط التي تعطي معنى لطبيعة العالقات بني املفا -٣

 

 الفرق بني الخرائط املفاهيمية والخرائط الذهنية 

 يحصل املعلم عىل خرائط مختلفة من املفاهيم نتيجة للمعاين املختلفة لديـه املعتمـدة أنميكن 

 أنألي مفهـوم فرعـي  يف الخرائط املفاهيمية ميكـن أن ويجب اإلشارة إىل ،عىل خرباته ومعارفه السابقة

 خريطة مفاهيمية أخرى وهذه الصفة املرنة تجعـل إمكانيـة زيـادة التوضـيح يف  يفً رئيساًيصبح مفهوما

 الخرائط الذهنية عىل العكس مـن ذلـك، وميكـن توضـيح نقـاط أنالخريطة املفاهيمية ممكنة، يف حني 

 .االختالف بني خرائط املفاهيمية والخرائط الذهنية، يف الشكل التايل

 

  Concept Mapping Strategiesيماملفاهخرائط إسرتاتيجية
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١١٤ 

 خرائط الذهن خرائط املفاهيم ت

١ 
م مخطـط ملوضـوع مـا يقـوم املعلـم بـه رس

 عادة
رسم مخطط ملوضوع مـا يقـوم املـتعلم بـه 

 عادة

 تلتزم الخريطة بحدود املعلومات يف الدرس ٢
تــذهب ابعـــد مــن املعلومـــات وتحـــوي 

 عالقات جديدة يضعها املتعلم بنفسه

٣ 
خرائط املفاهيم تأخذ املعلومات وتـسجلها 

 كام وردت
ابـــط الخريطـــة الذهنيـــة هـــي خلـــق رو

 وعالقات جديدة

٤ 
هي إسرتاتيجية تدرس يف األساس لتوضـيح 

 املادة وتنظيمها
هي إسرتاتيجية تعلـم يبنـى فيهـا الطالـب 

 روابط ومهارات

٥ 
خرائط املفاهيم متشابه خاصة إذا وضـعها 

 املعلم
لكل طالب خريطـة ذهنيـة خاصـة بـه وال 

 ميكن إيجاد خريطتني متشابهتني
 قصة ميكن استكاملها بشكل دائمخريطة نا خريطة مكتملة ٦

٧ 
ميكــن ألي شــخص فهــم الخريطــة واإلفــادة 

 منها
 ال ميكن استخدامها إال من قبل صاحبها

 الفرق بني الخرائط املفاهيمية والخرائط الذهنية ) ٨ (الشكل 

 أنواع خرائط املفاهيم 

 :هناك أنواع عدة لخرائط املفاهيم نذكر منها

 يف قمة الخريطة، وتندرج تحتها واألشملتكون فيها املفاهيم األعم  :ةخرائط املفاهيم الهرمي -١

املفاهيم األكرث خصوصية واألقل شمولية، وان اسـتخدام هـذا النـوع مـن الخـرائط يف شـكل 

 .نحو هائل عىل األفكار أفكار أساسية يزيد قدرة العقل عىل ترتيب

نقطـة محوريـة، ومتتـد منهـا تفرعـات هي خرائط يكون لها يف العـادة  :الخرائط العنكبوتية -٢

 .متامثلة عىل جانبها أشبه ما تكون بأرجل العنكبوت املتفرعة من جسمه

تستخدم هذه الخرائط يف املواقف التي تتضمن عمليات مقارنـة  :خريطة املفاهيم املزدوجة -٣

 .يف الخصائص أو السامت املتشابهة واملختلفة

 

 

ــي  ــرتاتيجيةه ــو إس ــل دي بون ــن قب ــتخدمت م ــد (DeBono,1985) اس ــري عن ــسني التفك   لتح

ــستة ــات ال ــسان باســتخدام القبع ــضع  ،اإلن ــنظم ي ــستة هــو تفكــري م ــات ال ــة القبع  والتفكــري بطريق

  Six Hats Thinkingالستالقبعات إسرتاتيجية
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١١٥ 

 حدود فاصلة بني أنواع التفكري املختلفة وهو أشبه باكتشاف خريطة التفكري والتي تحدد بداية الطريـق

 وال تتطلـب هـذه ،ومسارات االتجاه نحو الهدف، وأما القبعات الستة هي طريقة لتطوير عصف الدماغ

الطريقة أن يبدأ التفكري بالتسلسل بل ميكن استدعاء القبعة املناسـبة أو نـوع التفكـري املناسـب حـسب 

 :الحاجة، وفيام ييل استعراض القبعات الستة للتفكري

 ئقالحقا "  القبعة البيضاء" 

هي تفكري املعلومات والحقائق املوضوعية واألرقام والتساؤل، فهي 

تحدد حاجات اإلنسان املعلوماتية، وحينام يكون الشخص يف حالة تفكري القبعة 

البيضاء يجمع الحقائق واملعلومات والخطط ويدرس جوانب املشكلة ويتهيأ 

 .ميز سلوكه باملوضوعية يف إصدار األحكام وتوجيه االنتباه إىل املعلومات غري املتوفرةلها، وكام يت

 : يركزوا عىل بعض الخصائص التاليةأن مرتدي القبعة البيضاء البد إن

 . الحصول عليهاأوطرح معلومات  -

 .الرتكيز عىل الحقائق واملعلومات -

 .الرأي أوالتجرد من العواطف  -

 .واإلحصائيات رقامباألاالهتامم  -

 .عدم تفسري املعلومات -

 .الحيادية واملوضوعية التامة -

 . املعلوماتإعطاءمتثيل دور الكمبيوتر يف  -

  . املعلوماتأو املحددة للحصول عىل الحقائق باألسئلةاالهتامم  -

  املشاعر" القبعة الحمراء" 

ة الحمراء وجهة النظر العاطفية واللون األحمر يف هذه القبعة متثل القبع

يرمز للغضب والغيظ والعواطف، وتعني التعبري عن االنفعاالت واملشاعر 

. والعاطفة والحدس والتخمني والجوانب األخالقية واإلنسانية يف املشكلة

  .فالعواطف تصبح جزءا من مرشوع أو عملية التفكري الكيل



 التعاوين التعلم
 

١١٦ 

 : يركزوا عىل بعض الخصائص التاليةأنعة الحمراء البد  مرتدي القبإن

 وليس بالرضورة من وجود مربر لهذه املشاعر، مثل الرسور،الثقة، ،واألحاسيس املشاعر إظهار -

 .الخ.....، الغرية، الخوف، الكرهاألمانالغضب، الشك، القلق، 

 . املربراتأو املعلومات أو الحقائق إىلاالهتامم باملشاعر فقط، بدون النظر  -

 . غري العقاليناإلنساين الجانب إظهار -

 مشاعر ليس أنها أي درجة ميكن جعلها، إىل التخمينات التي رمبا ال تصل أو بالتحيز ًتتميز غالبا -

 . الفرد بهاإحساس سوى أساسلها 

 . اكرب من املعتادً وزناوإعطائهاملبالغة يف تحليل الجانب العاطفي  -

 . الداخيلاإلحساس أو املشاعر أساس دون مربر عقيل، بل عىل اآلراء أورفض الحقائق  -

 التفكري السلبي " الحيطة والحذر"  القبعة السوداء 

تركز القبعة السوداء عىل النواحي السلبية وسبب عدم القيام بها 

 يرتضيهاالسلبية، وهذه القبعة واللون األسود يف هذه القبعة يوحي بالحزن و

 ،ل عام يجعل الفكرة املطروحة غري جديةالناس يف أكرث األوقات فهي تسأ

 .إنها قبعة الحلم السلبي عىل األمور

 : يركزوا عىل بعض الخصائص التاليةأن مرتدي القبعة السوداء البد إن

 من زاوية إليها التي ينظر لةواألد املنطق والحجج إىل ورفضها، ورمبا تلجا يف ذلك اآلراءنقد  -

 .سلبية معتمة

 .التشاؤم وعدم التفاؤل باحتامالت النجاح -

 . فكرةأي نقاط الضعف يف إيضاح -

 .وتقليل احتامالت النجاح الرتكيز عىل احتامالت الفشل -

 . والتجارب الفاشلة،الرتكيز عىل العوائق واملشكالت -

 الضعف أو شدة املنافسة أو قوة الخصوم أوالتكاليف الرتكيز عىل الجوانب السلبية، كارتفاع  -

 . املتوقعةاألخطار أوالذايت، 
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 .اإلقدامتوقع الفشل والرتدد يف  -

 الرأي وإظهار استعامل املنطق إىل تلجأ وإمناعدم استعامل االنفعاالت واملشاعر بوضوح،  -

 .بصورة سلبية

 التفكري االيجايب  " التفاؤل"  القبعة الصفراء 

هي قبعة التفكري االيجايب الذي يبحث فيه الفرد عن الجوانب النافعة 

واللون األصفر يف هذه القبعة مرشق وايجايب ويرمز إىل التفاؤل واألمل والتغيري 

وهذه قبعة ذات رؤية منطقية يف العمل املطروح للنقاش ومتكن  ،االيجايب

إشباع الفضول والرسور يف العمل بتفاؤل فالتفكري هنا هو أكرث من الشخص من 

  .مجرد أحكام عقلية واقرتاحات ايجابية انه موقف عقيل متفاءل وايجايب

 : يركزوا عىل بعض الخصائص التاليةأن مرتدي القبعة الصفراء البد إن

 .، وااليجابية، واالستعداد للتجريبواإلقدامالتفاؤل،  -

 . احتامالت النجاح وتقليل احتامالت الفشلإبراز الرتكيز عىل -

 . النجاحإىل املؤدية األسباب وإظهار باستعامل املنطق ، وقبولهااآلراءتدعيم  -

 . والرتكيز عىل جوانبها االيجابية، نقاط القوة يف الفكرةإيضاح -

 .تهوين املشكالت واملخاطر، وتوضيح الفروق عن التجارب الفاشلة الساقطة -

 تهوين أو الشعور بالثقة بالنفس أولرتكيز عىل الجوانب االيجابية مثل عدم املباالة باملنافسني ا -

 . املتوقعةاألخطار

 . والحرص عىل استغاللها،االهتامم بالفرص املتاحة -

 .اإلقدامتوقع النجاح والتشجيع عىل  -

 بصورة ايجابية الرأي هاروإظ املشاعر واالنفعاالت بوضوح، باستخدام املنطق إىلعدم اللجوء  -

 .ومحاولة تحسينه

 .إبداع واالنجاز، وليس بالرضورة اإلنتاجيسيطر عىل صاحبها حب  -

 . طموحة يعمل نحوهاوأهداف كبري بأمليتمتع  -

 . ويربر له بتهوين الجانب السلبيأمر أي الجانب االيجايب يف إىلينظر  -
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 التفكري اإلبداعي "جديدة أفكار"   القبعة الخرضاء 

البتكاري الذي يبحث فيه الفرد يف تفكريه هي قبعة التفكري اإلبداعي ا

بالخروج عن املألوف حيث يخرج من األفكار القدمية إىل ساحة األفكار الجديدة 

بالحركة من فكرة إىل فكرة أخرى عن طريق البحث عن حلول أو بدائل جديدة، 

لون األخرض يف هذه القبعة يدل عىل العشب الكثري والنمو والخصوبة، و ترمز هذه القبعة لالبتكار وال

 ..واإلبداع واألفكار الجديدة

 : يركزوا عىل بعض الخصائص التاليةأن مرتدي القبعة الخرضاء البد إن

 . واملفاهيم والتجارب والوسائلواآلراء الجديدة، األفكارالحرص عىل  -

 .، واالستعداد ملامرسة الجديد منهاأمرعن البدائل لكل البحث  -

 . والبدائل الجديدةاألفكار للبحث عن ،ال ميانع يف استغراق بعض الوقت والجهد -

 .الرغبة يف التخيل والتفكري العميق -

 .االستعداد لتحمل املخاطر، من اجل استكشاف جديد -

 التفكري املنظم  "الحكم "  القبعة الزرقاء 

تفكري النظرة (تلعب القبعة الزرقاء دور املتحكم املنظم لعملية التفكري

 ،ويرجع دي بونو اللون األزرق لهذه القبعة إىل السامء التي تعلو كل يشء) العامة

عة هو كام إن اللون األزرق هو لون حيادي وهادئ وبارد، وبالتايل التفكري بهذه القب

تفكري القوة واملنطق من خالل النظرة الشاملة فإنها قبعة السيطرة التي ال تبحث عن املوضوع ولكن 

مفكر القبعة الزرقاء يشبه قائد الفرقة املوسيقية  التفكري حول املوضوع أي تهتم مبا وراء اإلدراك، وإن

  .وهو الذي يطلب استخدام تفكري القبعات األخرى

 : يركزوا عىل بعض الخصائص التاليةأنلزرقاء البد  مرتدي القبعة اإن

 .الربمجة والرتتيب، واالهتامم بخطوات التنفيذ واالنجاز -

 االقرتاحات غري أو الخروج عن املوضوع، أو، األطنابالرتكيز عىل محور املوضوع، وتجنب  -

 .املجدية

 .تنظيم عملية التفكري وتوجيهها -
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 . بوضوحاآلخرين صاحبها يرى قبعات أن أي تفكريهم، وأمناط القدرة عىل التمييز بني الناس -

 .وفض الجدل واالشتباك بينهم) األسئلةعن طريق  (األخرى القبعات أصحابتوجيه  -

 . وتجميعها وبلورتهااآلراءتلخيص  -

 . املعلمأو النقاش والحصص، حتى لو مل يكن رئيس الجلسة إلدارةمييل صاحبها  -

 جيدة تحت الظروف املناسبة، ثم يحلل الظروف الحالية، األخرى اآلراءمييل لالعرتاف بان  -

 . املناسب يف هذه الحالةالرأيليبني ما هو 

 . تقديم االقرتاح الفعال واملقبول واملناسبأومييل للتلخيص النهايئ للموضوع،  -

 . منطقي منظمبأسلوبيستفيد صاحبها من املعلومات والحقائق، ويوظفها  -

 القبعات الستةإسرتاتيجية استخدام مجاالت  

 :تستخدم القبعات الستة يف عدة مجاالت، هي

 . االجتامعات يف الصفإدارة -

 .الرتكيز واالنتباه لجذب املتعلمني -

 . ايجابية، يف التعامل مع املشكالت اليوميةأكرث اآلخرينجعل  -

 . الدروسإعدادتحضري و: تدريس -

 .ب الطالتأخرحل مشكلة : تدريس -

 .حل مشكلة عدم حب بعض الطلبة للمواد الدراسية: تدريس -

 .الخ.....أسهم  منزل،،رشاء سيارة: اتخاذ قرار مثل -

 .اإلجازةقضاء  -

 .تطوير وتنمية مهارات التفكري -

 .جذب اهتامم املتعلمني للدروس -

 : هام، وعامان للقبعاتأساسيانهناك استخدامان 

ستخدم قبعة واحدة فرادى ولفرتة محددة من الوقت، لتبني منط  ت-استخدام فردي للقبعات  - أ

 . يف محادثةأو  اجتامع،أعامل تسيري أو كتابة تقرير ألغراضتفكري معني، وذلك 
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 لبحث واستكشاف األخرى تستخدم القبعات الواحدة تلو -استخدام تسلسيل وتتابعي - ب

 :وكام ييل. عاتموضوع معني وهو ما سوف نسري عليه يف اسرتاتيجيات القب

 .األخريات توجيه سري القبعات أوتقدم وتعرف باملوضوع املطروح،  -القبعة الزرقاء -

 .التعرف عىل املشاعر تجاه موضوع ما –القبعة الحمراء  -

 . استكشاف فكرة محايدةأو بحث أو توفري معلومات عن فكرة جديدة -القبعة البيضاء -

 . فكرةأو لتستكشف قيمة اقرتاح أوال  ابحث عن املزايا-القبعة الصفراء -

 . مل يوجد فوائد ظاهرة للفكرةإذاتجنب عناء البحث عن معلومات * 

 . السلبيات فقد تحجب االيجابياتأن إذ،تستخدم قبل القبعة السوداء* 

 بالقبعة البيضاء لجمع تبدأ أن يفضل إذتجنب استخدامها يف البداية  –القبعة الخرضاء  -

 . جديدةأفكار أوزمة والتي بها تتمكن من طرح بدائل املعلومات الال

 الرؤيا التقليدية للتفكري وتحجب فوائد ومزايا الفكرة لذا تجنب متثل -القبعة السوداء -

 .استخدامها يف البداية

 :يف حني تستخدم القبعات الست يف وسط التسلسل عىل النحو التايل

 .رتحات وطرح البدائل واملقإيجاد -القبعة الخرضاء -

 بعد إضافية الفوائد يف مقرتحات القبعة الخرضاء، والبحث عن قيمة إيجاد -القبعة الصفراء -

 .استخدام القبعة السوداء

 . عن املوضوع املطروحإضافيةاستقصاء وبحث معلومات وبيانات  -القبعة البيضاء -

 : القبعات التي تستخدم يف نهاية التسلسل هيأما

 .التنظيم/ خص عمليات التفكريتل -القبعة الزرقاء  -

  هل كل يشء عىل ما يرام؟-القبعة السوداء -

 الشعور تجاه االجتامع وإليضاح، األفعال ردود إليضاح بعد القبعة السوداء،- القبعة الحمراء -

 .والحوار

 ما تستخدم يف نهاية ً توضع يف نهاية الجلسة لوضع بدائل وهي نادرا-القبعة الخرضاء -

 .التسلسل
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السادسالفصل

 التعاونية تاملهارا
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 :الفصل محتويات

 التعاونية املهارات مفهوم إىل املدخل  

 به املرتبطة األخرى املفاهيم وبعض التعاونية املهارات 

 التعاونية املهارات أنواع 

 التعاونية املهارات مكونات 

 التعاونية املهارات أهداف 

 التعاونية تاملهارا خصائص 

 التعاونية املهارات وظائف 

 التعاونية املهارات اكتساب أساليب 

 التعاونية املهارات تعليم عليها يقوم التي املسلامت   

 التعاونية املهارات تعليم يف العجز جوانب   

 التعاونية املهارة تتحقق كيف 

 

 

 

 

 

 



 التعاونية املهارات
 

١٢٣ 

 السادس الفصل

 التعاونية املهارات

 

 

 

إن اإلنسان بطبيعته كائن اجتامعي بالفطرة، أي انه يدين بوجوده وتطوره إىل الحياة الجامعية 

التي عاشها منذ القدم، واستقى من تفاعله مع ضغوطاتها مقومات تطوره عرب العصور، فهو بهذا ال 

 ومن الجدير بالذكر إن ،تمع الذي يعيش فيهيستطيع العيش مبعزل عن اآلخرين فهو يؤثر ويتأثر باملج

 التي متنعه من رؤية ذاته ومن التفاعل مع اآلخرين، األمر الذي ،القصاص األكرب لإلنسان هو الوحدة

يزجه يف حلقة مفرغة قد تتسبب بتقهقره وضياعه، وليك يستطيع التواصل مع أفراد مجتمعه يجب أن 

 .مدة من محيط املجتمع الذي يعيش فيهيتحىل الفرد مبجموعة من املهارات املست

فاملهارة هي القدرة عىل اداء انواع من املهام بكفاءة اكرب من املعتاد وتعرف املهارة  انها عملية 

اي انها تتضمن سلسلة متتابعة من االجراءات التي ميكن مالحظتها مبارشة او بصورة غري مبارشة والتي 

النها عملية يتضمن اداءها وفق خطوات ثابتة وبطريقة منظمة ميارسها املتعلم بهدف اداء مهمة ما و

 .ومتتابعة ومتدرجة ومحددة

 املحيطني مع للفرد اليومية التفاعالت طبيعة تحدد التي املهمة العنارص  فتعد من التعاونية املهارات أما

 الشخيص املستوى عىل النفيس التوافق ركائز من بالكفاءة اتصافها حالة يف تعد والتي املختلفة، املجاالت يف به

 يف واندماجه وتكيفه االجتامعي لنموه ًمهام ًأمرا يعد التعاونية للمهارات الفرد اكتساب فان لذا .واالجتامعي

 :ييل وكام ،التعاونية املهارة مفهوم عىل الضوء وسنلقي معه، يتفاعل الذي املجتمع

  لغويا  Skill املهارة: أوالً

أي حاذق " ماهر"أي حذق واالسم منه" مهر" إىل الفعل  Skillأصل املهارةيرجع  ًاملهارة  لغويا

 " مهر ": له، ويرجع الفعل ً به متقناً عاملاً،وبارع، ويقال حاذق وبارع، ويقال فالن مهر يف العلم أي حاذقا

 .إىل نوع من الخيل كان يرضب بها املثل يف الرسعة

التعاونيةاملهاراتفهومم إىل املدخل
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  الرتبوية العلوم مصطلحات معجم يف املهارة

هي منط  متوافق ومنتظم لنشاط جسمي أو عقيل، عادة ما يتضمن عمليات استقبال وعمليات 

 . للجانب السائد يف منط املهارةًاستجابة،  وقد تكون املهارة حركية أو يدوية أو عقلية أو اجتامعية وفقا

 ١٩٧١  Webster  وبسرت   تعريف -

ة، وهو كذلك القدرة عىل استعامل الفرد هي قوة متعلمة لعمل وإنجاز يشء ما بصورة كفاء

 . ويرس وبرسعة،ملعرفته بصورة فعالة وبسهولة

 ١٩٩٥   حسونة   تعريف -

هي الدقة والسهولة يف أداء عمل من األعامل بدرجة من اإلتقان والرسعة مع االقتصاد يف الجهد 

 .املبذول، بأقل وقت ممكن عن طريق الفهم

  ١٩٩٨    احمد   تعريف -

ك العمليات التي تزيد من القيام باألداء بدرجة معقولة من الرسعة واإلتقان مع االقتصاد هو تل

 .يف الجهد، وقد تكون حركية أو عقلية أو اجتامعية

 ٢٠٠٣  Macmillan مكيالني  تعريف -

هي القدرة عىل إنجاز يشء ما بصورة جيدة مرضية، ويحدث ذلك عادة نتيجة للخربة    

 .والتدريب

   Cooperate التعاوينً-ثانيا

 وتقديم عانةاإل وتعني الواو، فصل العني باب يف عون من التعاون -للتعاون اللغوي التعريف

 . إليها يحتاج أو يطلبها من لكل املساعدة

 ً:اصطالحا التعاون

     ١٩٦٦ جالل تعريف -

 . مشرتكة أهداف تحقيق إىل سلوكهم يف فراداأل سعي هي

    ١٩٧٧ رتوالع املنيزع تعريف -

 من عمل ألداء أكرث أو شخصني تعاون مثل معني هدف لتحقيق العون تبادل أوً سويا العمل هي

 .مشرتكة خدمة أو مشرتك نفع لتحقيق األعامل
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    ١٩٧٧ الدمرداش تعريف -

 واإلميان الحسنة والقدوة السليم والتوجيه الناجحة املامرسة عىل اكتسابها يقوم مهارة هي

 .نتائجها ديروتق بأهميتها

 ٢٠٠٠   Oxfordاوكسفورد  تعريف -

 .    متبادلة ملنفعة آخرين أشخاص أو آخر شخص مع عمل أو فعل أداء هي

    التعاونية املهارات ً:ثالثا

 هي تلك األنشطة االجتامعية التي تجعل الفرد أكرث قبوالً عند اآلخرين ةإن املهارات التعاوني

جتامعي يف األساس فكرة وصفية تشري أما إىل تفاعل بني فردين أو أكرث، وأما إىل تأثري كل وإن السلوك اال

 . منهام عىل اآلخر

 

 

، ومـن هـذه ً بعدد من املفاهيم، فقد اعتربها البعض مرادفا لهاةارتبط مصطلح املهارات التعاوني

 ات الكفــاءة االجتامعيــة واملهــاراتمفهــوم الــسلوك االجتامعــي ومفهــوم الشخــصية ومهــار: ماملفــاهي

 .التوكيدية

 Social Behavior السلوك االجتامعي -١

هو إدراك الفرد انه كائن مـستقل لديـه القـدرة عـىل تحقيـق الحاجـات االجتامعيـة مـن خـالل 

 .اط االجتامعيالعالقات والتواصل مع اآلخرين واملساهمة يف ألوان النش

إن مفهوم السلوك االجتامعي يتشكل عند الطفولة، ويرتبط مبجموعة من النواتج يف الحياة فيام  

بعد، واملتمثلة باملهارات االجتامعية  فمثال يرتبط تطوير مهارات اجتامعية معينة ارتباطا قويـا بـالتكيف 

مل،  أو يف رفض الرفاق والترسب مـن املناسب والنجاح عىل الصعيدين الشخيص والتحصييل يف مجال الع

 .املدرسة واالضطرابات العقلية وانحراف األحداث

  Social Competenceالكفاءة االجتامعية -٢

الكفاءة االجتامعية، هي قدرة الفرد عىل التفاعل والتكيـف مـع البيئـة بفاعليـة، ومتكـن 

 ة مـن خـالل تكـوين عالقـات الفرد من التأثري يف اآلخرين، وتحقيق األهداف الشخـصية واملهنيـ

بهاملرتبطةاألخرىاملفاهيموبعضالتعاونية املهارات
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١٢٦ 

 مــع اآلخــرين، لهــا طــابع االســتمرار، وأمــا مكونــات الكفــاءة االجتامعيــة كــام حــددها فــانج وهوجــان

 (Vanghn &Hogan)فهي : 

 .العالقات االجتامعية مع اآلخرين -

 .اإلدراك االجتامعي الدقيق املناسب مع العمر -

 .غياب السلوكيات سيئة التكيف -

 حيث ينظـر إىل مـصطلح كفـاءة ةي الكفاءة االجتامعية واملهارات التعاونيإن الفرق بني مصطلح

وحده عىل انه سمة عامة غري قابلة للمالحظة توجد لدى األفراد عىل هيئة أداء، ولكن بدرجات متفاوتة 

 وتتـأثر بـاملتغريات الثقافيـة واالجتامعيـة للـشخص الـذي يقـيم األداء، يف حـني يـشري ،ميكن التعبري عنها

 . إىل قدرة معينة ورضورية بأداء الوظيفة املطلوبةةلح املهارة التعاونيمصط

  Personalityيةلشخصا -٣

ــرد  ــة للف ــة واالجتامعي ــة والخلقي ــسدية والعقلي ــصفات الج ــامي لل ــل دين ــيم متكام ــي تنظ  ه

الشخـصية الـدوافع كام تبني لآلخرين مـن خـالل عمليـة األخـذ والعطـاء يف الحيـاة االجتامعيـة، وتـضم 

 .ملوروثة واملكتسبة والعادات واالهتاممات والعقد والعواطف واملثل واآلراء واملعتقداتا

، حيـث ترتكـز املهـارات ة وعمومية من مفهوم املهارات التعاونيـإن مفهوم الشخصية أكرث شموالً

 عىل جوانب نوعية محددة ترتبط مبوقف معني، يف حني يشري مفهـوم الشخـصية إىل األهـداف ةالتعاوني

 .هذه األهداف فتشري إىل انجاز وتحقيق ةالتفصيالت، وأما املهارات التعاونيو

  Assertiveness   التوكيدية   -٤

 الهتامماتـه املفـضلة لديـه، ليجاهـد دون أن يـشعر ًهي سلوك ميكن الفـرد مـن التـرصف وفقـا

دون إنكـار لحقـوق  عىل التعبري  بصدق عن مشاعره أو مامرسة حقوقه الشخـصية ًبالقلق، ويكون قادرا

 .اآلخرين
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١٢٧ 

 تـشتمل ة املهـارات التعاونيـألن من مفهـوم التوكيديـة ً أكرث اتساعاةإن مفهوم املهارات التعاوني

 .مع اآلخرينعىل مهارتني رئيسيتني، هام توكيد الذات، والقدرة عىل إقامة عالقة وثيقة 

 

 

 مهـارات إىل للتوصـل عديـدة ونفسية تربوية دراسات بإجراء نفسال وعلم الرتبية علامء قام لقد

  :يف ،ةالتعاوني املهارات تعليمها، وتتمثل من البد

، طـرح  البـدء يف الحـوار، تـشكيل الحـوار،اإلصـغاء أو االسـتامع( مبتدئة مثـل ةتعاوني مهارات -

  .)السؤال

 .)آلخرين، إعطاء التوجيهات االندماج مع ا،طلب املساعدة( متقدمة مثل ةمهارات تعاوني -

 .) فهم مشاعر اآلخرين،اعرف مشاعرك(مهارات الزمة للتعامل مع املشاعر مثل  -

 .)طلب اإلذن، املشاركة، املناقشة(مهارات تشكل بدائل للحالة العدائية عند املراهقني مثل  -

 ).األفراحتقديم الشكوى، التعامل مع (الزمة للتعامل مع الضغط واإلجهاد مثل  مهارات -

  .)التقرير لعمل يشء، تحديد سبب املشكلة، وضع هدف(مهارات التخطيط مثل  -

 :فقدم أنواع أخرى للمهارات التعاونية تتمثل يف ) (Moos،2000أما موس 

 بـني األشـخاص  تساعد عىل بدء وتسهيل العالقات االجتامعية والحفـاظ عليهـاةمهارات تعاوني -

 .) والتي متثل مكافأة يف حد ذاتهاات املتجانسة مع األرس، والعالقتكوين صداقات(مثل 

 تشجع وتدعم االلتزام بالعالقات الهامة أو النظم االجتامعية الهامـة والـشعور ةمهارات تعاوني -

التواصل اإليجايب، ومهارات حل الرصاعات يف نطـاق العمـل الجامعـي ( مثل ،بالرضا من ذلك

 ). أو دخل األرسة

التعاونيةاملهارات أنواع
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١٢٨ 

 أو تعـوق التعزيـز، اإلنـسان تساعد يف الوقاية من تهميش اآلخـرين لحقـوق ة مهارات تعاوني -

 .)القدرة عىل اإلرصار أو الرفض(ل مث

ألنها تـرتبط باملعـايري تقلل مـن التغذيـة الراجعـة الـسلبية تؤدى إىل التعزيز وةمهارات تعاوني -

 .افية املرتبطة بالسلوك االجتامعيوالتوقعات الثق

 

  :يف تتمثل ،ةللمهارات التعاوني أخرى أنواع )(Hayes،1994 هايز وقدم

 .املهارة يف إدراك تعبريات الوجه والدالالت اللفظية -

 .املهارة يف فهم اللغة واألعراف االجتامعية -

 .املهارة يف املتابعة اللفظية -

  .املهارة يف تقديم املساعدات لآلخرين وتلقي ما يبدون من مالحظات -

 .رتجاع املعلوماتاملهارة يف اس -

 .املهارة يف إدراك البيئة املحيطة -

 .املهارات التنظيمية -

 ةالتعاونيـ تتنوع حسب األشخاص واحتياجاتهم، وقد  تم تصنيف املهـارات ةالتعاونين املهارات إ

 .إىل مهارات أرسية وعامة ووظيفية، والشكل التايل يوضح ذلك

 مهارات وظيفية مهارات عامة مهارات أرسية
 معرفة حدود األدوار التحية مشاعر الغرية

 التعامل مع الرؤساء تقديم املساعدة وطلبها كلامت الحب واملحبة

 النظرة االيجابية للمرأة
املحافظة عىل استمرار 
 العالقات مع اآلخرين

 االلتزام بالعمل وإنهاؤه

 احرتام العمل والعاملني االستجابة للمزاح تقديم الهدايا
رف األخر إشعار الط

 بالدفء والحنان
إظهار روح رياضية عند 

 اللعب
 االستجابة للفشل

 رفع الشكوى
 حل املشكالت  استخدام املدح بدل النقد

 )الوظيفية– العامة -األرسية(ة التعاونياملهارات  ) ٩( الشكل 
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١٢٩ 

 

 

 :، وكام ييلةالتعاوني املهارات وناتمك عىل بالتعرف املصطلحات اختالف عىل التغلب ميكن

 :املكونات اآلتية، ويتضمن تصنيف جونسون وجونسون وهوليك للمهارات التعاونية: أوالً

وهي عبـارة عـن مجموعـة اوليـة  .هي اول املهارات لتاسيس مجموعة العمل التعاوين: التشكيل

دىن ملعـايري سـلوكية للـسلوك سـيس الحـد االريـة موجهـة نحـو تنظـيم املجموعـة وتأمن املهـارات االدا

 :املناسب، وتتمثل هذه املهارة بالسلوكيات اآلتية

 البقاء يف املجموعة. 

 التحدث بصوت هادئ واضح مسموع والعمل بدون ضجيج. 

 إلخ... تشجيع األفراد اآلخرين عىل العمل واإلنجاز وااللتزام . 

 االستامع لآلخرين وعدم مقاطعتهم. 

 مبوضوعية وتقديم النقد البناء واالمتناع عن النقد  السلبي مناقشة اآلراء . 

 تقبل األفراد اآلخرين . 

 نشاطات املجموعة يف انجاز املهمة واملحافظة عىل عالقـات إلدارة هي املهارات املطلوبة :العمل

 :وتتمثل هذه املهارة بالسلوكيات اآلتية ، األعضاءفاعلة بني 

 تحديد الهدف . 

 ملهامت وتوزيع األدوار توضيح ا. 

 طلب املساعدة وتقدميها . 

 حفز اآلخرين وتعزيزهم . 

 التوفيق بني اآلراء واألفكار وتوضيحها وبلورتها . 

 إدارة النقاش . 

 تقديم اإلرشاد والتوجيه .  

 

التعاونيةاملهارات مكونات
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١٣٠ 

 مـن العمليـات العقليـة لفهـم املـواد التـي أعمـقهي املهارات املطلوبة لبناء مستوى : الصياغة

 وتـأيت، أطـول وتذكر املادة املقـررة لفـرتة اإلتقان ولزيادة درجة ، اسرتاتيجيات التفكري العلياإلثارةرس تد

 للمهمـة املعطـاة وأعمق أوسع والتوسع فيها لتوفري فهم األفكارعادة يف نهاية الدرس، فهي تشمل طرح 

ات، وتتمثـل هـذه املهـارة ع يف املعلومـوصياغتها بعد االتفاق عليهـا ومنهـا البحـث عـن الدقـة والتوسـ

 :بالسلوكيات التالية 

 تصويب وتعديل الطروحات واآلراء وتوجيهها نحو األهداف . 

 والتأكد من االتجاه واإلنجاز، فحص ومراجعة العمل . 

 التذكري باملسار املطلوب والعودة إليه . 

 تلخيص املوضوع أو األفكار وربطها . 

 استخالص النتائج وصياغتها . 

 إثـارة بغـرض األكادمييـةهي املهارات الالزمـة لالنخـراط يف املناقـشات  :)التخمر(مهارة التعمق 

 والدراسـة عـن مزيـد مـن املعلومـات وطـرح اإلدرايك التـضارب وإثـارةتصور املفاهيم للامدة املدروسة 

هـارة بالـسلوكيات وتتمثل هذه امل ً. صعوبة وتعقيدااألكرث االستنتاجات وهي إليهااملسوغات التي تستند 

 :التالية 

 .طرح األسئلة السابرة وأسئلة التفكري املتباعد  -

 ). بهدف تصويبها، وعدم نقد صاحبهانقد الفكرة لذاتها( النقد املوضوعي البناء  -

 .تربير األفكار واآلراء واإلجابات -

 .ربط األفكار ودمجها والخروج بالفكرة املبلورة -

 ةالتعاونيرون املهارة تصنيف بيالك وآخ ً:ثانيا

 : إىل ثالث مكونات هي ةالتعاونييقسم بيالك وآخرون املهارة 

  :مهارات املحادثة -أ 

دأ املحادثة ويـستمر فيهـا  الفرد الذي لديه مهارات املحادثة هو الشخص الذي يستطيع أن يبإن

 إعطـاء –لة عـىل اآلخـرين إلقـاء األسـئ( وتشمل مهارة االستمرار يف املحادثة ثالثة عنـارص هـي وينهيها،

 .) االستامع الجيد–معلومات لآلخرين 
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١٣١ 

 :املهارات التوكيدية  -ب 

 ، الفرد الذي لديه املهارات التوكيدية هو الشخص الـذي يـستطيع أن يعـرب بحريـة عـام يريـدإن

 :وتقسم املهارات التوكيدية إىل نوعني هام 

حو اآلخـرين مثـل مهـارات املجاملـة مـن  وهى املشاعر االيجابية ن،مهارات التوكيد املوجب -١

 ي ومهارات التعـاطف وهـ،مدح وثناء عىل اآلخرين إلنجازاتهم وما ميتلكونه من أشياء مادية

املشاركة الوجدانية لآلخرين يف مواقف الفرح واألمل، وتقديم مربرات للـسلوك الـذي يـسلكه 

 .الشخص عندما يخطئ يف حق اآلخرين

مثـل رفـض : الـنفس  عـنوالـدفاعوهى مـشاعر الـرفض واالسـتياء  ،مهارات التوكيد السلبي -٢

 والتفـاوض ، والتعبري عن الغـضبوطلب سلوكيات جديدة، ، واالحتجاج،الطلب غري املنطقي

 .للوصول إىل الحل

 :مهارات اإلدراك االجتامعي -ج 

يـن الذي يستطيع أن يعرف متـى وأارات اإلدراك االجتامعي هو الشخص  الفرد الذي لديه مهإن

 .وتشمل فهم اإلشارات االجتامعية، واالنتباه، والتنبؤ أثناء التفاعل ،وكيف يصدر االستجابات املختلفة

 

 :تصنيف ناتسون وآخرون للمهارات التعاونية، وعىل النحو التايل: ًثالثا

 املبادأة بالتفاعل  -أ 

 علـيهم أو مـد يـد هي تعنى القدرة عىل بدء التعامل مع اآلخرين لفظي أو غري لفظي كالتعرف

 .العون لهم أو زيارتهم أو تخفيف أآلمهم أو إضحاكهم

 التعبري عن املشاعر السلبية  -ب 

تعنى القدرة عىل التعبري عن املـشاعر لفظيـة أو غـري لفظيـة كاسـتجابة مبـارشه أو غـري مبـارشة 

 .ألنشطة ومامرسات اآلخرين التي ال تروق لهم

 الضبط االجتامعي االنفعايل  -ج 

نى القدرة عىل الرتوي وضـبط االنفعـاالت يف مواقـف التفاعـل مـع اآلخـرين وذلـك يف سـبيل تع

 .الحفاظ عىل روابطه االجتامعية
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١٣٢ 

 التعبري عن املشاعر اإليجابية -د 

 ،تعنى القدرة عىل إقامة عالقات اجتامعية ناجحة من خالل تعبري الرضا عن اآلخرين ومجاملتهم

 .ومشاركتهم الحديث

 

يتـضمن ثـالث مكونـات ة   للمهـارات التعاونيـ)(Morreson 1981نيف موريـسون تـص ً:رابعـا

 :رئيسة، هي

 : وتتضمناملكونات التعبريية، -١

 محتوى الحديث. 

 املهارات اللغوية من حيث حجم، ورسعة، ونغمة، وطبقة الصوت. 

 هاملهارات غري اللفظية من حيث الحركة الجسمية واالتصال بالعني وتعبريات الوج. 

 :وتتضمن، العنارص االستقبالية -٢

 االنتباه. 

 ملحتوى الحديث. الفهم  اللفظي وغري اللفظي. 

 إدراك املعايري الثقافية أثناء الحديث مع اآلخرين. 

 :ويتضمن، االتزان التفاعيل -٣

 توقيت االستجابة . 

 منط الحديث بالدور. 

 التدعيم االجتامعي. 

 : ويتضمن املكونات اآلتية، (Merrel 1993) تصنيف مريل ً:خامسا

 التفاعل االجتامعي. 

 االستقالل االجتامعي. 

 التعاون االجتامعي. 

 الضبط الذايت. 
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١٣٣ 

 

  شخصية–املهارات البني . 

 املهارات االجتامعية املدرسية. 
 

 

ــ  د مــن األهــداف، التــي ميكــن إجاملهــا  العديــةيجمــع البــاحثون عــىل إن للمهــارات التعاوني

 :يف اآليت

 .تحقيق التعارف والتقارب بني الناس -١

 .بناء جسور الثقة املؤدية إىل الحوار والنقاش وحل الخالفات -٢

 .إشباع الحاجات والتعلم واملتعة واملساعدة -٣

 
 

 مـع تفاعلـه أثنـاء الفـرد يـستخدمها قياسـها ميكـن مالحظـة سـلوكيات هـي ةالتعاونيـ املهارات

 : أهمها، ما ييلةالتعاونيهناك عدة خصائص أساسية مميزه ملفهوم املهارات  و،اآلخرين

 والخـربة Competence والكفـاءة Proficiency الرباعة عىل ةالتعاوني املهارة مفهوم يشتمل -أ 

 .اآلخرين مع التهتفاع أشكال ومختلف االجتامعية، لنشاطاته الفرد أداء يف

 االختيـارات يف فعالـة نتيجـة تحقيـق عىل القدرة هوة تعاوني مهارة أي يف الجوهري العنرص -ب 

 .مرغوب هدف إىل الوصول أجل من

 .لسلوكه املعريف الضبط عىل الفرد قدرة عىلة التعاوني املهارات تشتمل -ج 

 فيهـا يعـيش التـي البيئـة من عياالجتام التدعيم عىل الحصول سلوكه وراء من الفرد يهدف -د 

 .واالجتامعي النفيس التوافق له يحقق الذي بالشكل

 

 

هي مجموعة من السلوكيات التي تعلمها الفرد من البيئـة والتـي متكنـه مـن  ةاملهارات التعاوني

 مــن اآلخــرين كــام تدفعــه التكيــف مــع املجتمــع لتجنبــه االســتجابات املؤديــة إىل العقوبــة أو النبــذ 

التعاونيةاملهارات أهداف

التعاونيةاملهارات خصائص

التعاونيةاملهارات وظائف



 التعاوين التعلم
 

١٣٤ 

ًوهي مجموعة من االستجابات التي تحقق قـدرا ، عىل إدراك حاجات ورغبات وانطباعات اآلخرين بدقة

الرفاق أو حتى مـع الغربـاء من التفاعل الناتج مع البيئة سواء يف املجتمع أو األرسة أو يف املدرسة أو مع 

 :وظائف هي ةمهارات التعاونيوتؤدي إىل تحقيق أهدافه التي يقبلها املجتمع، ولل

وتتمثل يف اكتـساب املعلومـات واملهـارات واملعتقـدات واالتجاهـات مـام  :التعلم والتثقيف -١

 .يؤدي إىل فهم أفضل للعامل والناس والذات

 التـأثري يف اتجاهـات اآلخـرين وسـلوكهم ومـواقفهم، كتـأثري الوالـدين واملعلمـني يف :التوجيه -٢

 .األطفال

 يخفـف مـن ثقـل الجديـة كالتحـدث حـول ً ملـنح الحيـاة توازنـا:لتـسلية والرتفيـهاللعب وا -٣

 .النشاطات والقصص والنكات

 . اإلرشاد واملواساة والنصح:املساعدة -٤

 

 

 يف ،املعـريف واالنفجـار التكنولوجيـة بـالثورة يتسم العرص الذي يف ةالتعاوني املهارات أهمية تبدو

 يعـيش التـي األنظمـة يتعلمـوا أن ينبغي حيث املستحدثات، هذه مع والتكيف التواؤم األفراد اكتساب

املجتمـع،  يتبعهـا التـي والقـوانني والعادات الطرق يسلكوا وأن ويقدرونها، ويحرتمونها مبقتضاها، الناس

 :يف ثالثة مستويات، هي وميكن تصنيفها ة تستخدم  الكتساب املهارات التعاونيأساليبوهناك عدة 

 . مثل التدريب عىل االسرتخاء والتحكم يف الجوانب غري اللفظية: بدنيةأساليب -

 . مثل التدريب عىل الحوار الداخيل وااليجايب وتغيري املعتقدات الالمنطقية: معرفيةأساليب -

م وتقـديم  مثـل متثيـل الـدور واالقتـداء وإعـادة الـسلوك والتلقـني والتـدعي: سـلوكيةأساليب -

 .ة اكتساب املهارات التعاونيأساليباملساعدة، والشكل التايل يوضح 

التعاونيةاملهاراتاكتساب أساليب
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 األسلوبت
االسرتاتيجيات 

 املستخدمة
 الغرض التعريف

التدريب عىل 
االستجابة 

 البدنية

التدريب عىل االستجابة 
البدنية املالمئة للحالة 

االنفعالية واملوقف االجتامعي 
 ذلك نربات الصوت مبا يف

والتقاء العيون وتعبريات الوجه 
 .والحركة

 اإلقناع
 الفاعلية االجتامعية

 خلق انطباع جيد ومتحمس
 الثقة بالنفس

 .إعطاء أوامر أو توجيهات
 .التدريب عىل اتخاذ القرار

 تقديم املساعدة

التعمية 
 واإلرباك

إظهار املوافقة عىل ما يوجه 
لك من اتهامات مع إبداء 

ستعداد لتغيري سلوكك عندما اال
يظهر الطرف األخر ما يستحق 

 .ذلك

عندما يكون الطرف املقابل 
من النوع اللحوح الذي يكرث 

 من اإلدانة واللوم والنقد

 
 
 
١
 
 

 
 
 

 أساليب
 بدنية

التلون االنفعايل

التدريب عىل االنفعاالت 
املختلفة واملتعارضة مبا فيها 

املعارضة والهجوم وتقبل املدح 
 .ناوإظهار الود وتأكيد األ

 تكوين عالقات اجتامعية
 .إنهاء املواقف االجتامعية

.التخلص من القلق االجتامعي
ضبط النفس تحقيق مكاسب 

 .متبادلة

 نطق املشاعر
 

 املعتمد والتلقايئ هو التعبري
عن االنفعاالت بكلامت 

 .رصيحة ومنطوقة

 .التعود عىل التلقائية
ين تشجيع اآلخرين عىل تكو

 .عالقات ناجحة
 التحرر من القلق االجتامعي

 

التأكيد السلبي
االعرتاف بالخطأ عندما تقوم 

 .بفعل يستحق اللوم

 .تصحيح الخطأ
ع الرؤساء إقامة عالقة طيبة م

واملقربني من األصدقاء 
 واملقربني

 
 
 
 
٢

 
 

 أساليب
 معرفية

 

التساؤل 
 السلبي

االستجابة النتقادات اآلخرين  
بالسؤال عن االنتقادات 

ء التي ترتكب مع أبداءواألخطا
 .االستعداد للتعبري

التقليل من الضغوط أو 
 .الرصاعات األرسية

 .حل الرصاعات االجتامعية
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 األسلوبت
االسرتاتيجيات 

 املستخدمة
 الغرض التعريف

تجريد غضب 
اآلخرين من 

 قوتهم

تجاهل محتوى الرسالة أو 
السلوك الغاضب والرتكيز عىل 
طريقة الشخص االنفعالية يف 

 .الحديث

ع أشخاص تجنب التعامل م
 .انفعاليني

 .ضبط النفس
 .إيقاف سلوك عدواين خارجي

 لعب الدور
التدريب عىل أداء دور أو 

 .سلوك جديد

 تخفيف القلق االجتامعي
 .املناقشات العامة

 .أعطاء أوامر
 مواجهة الفشل واإلحباط

 .تجنب االندفاع

 
 
 
 
٣
 
 

 
 
 
 

 أساليب
 سلوكية

 التجاهل

تجاهل االستجابة املعارضة مع 
االستمرار يف التعبري عن 

السلوك أو الفكرة التي بدأتها 
واستئناف التعبري عنها بالرغم 

 .من املعارضة واملقاطعة

 .التدريب عىل ضبط النفس
 .اإلرصار عىل تحقيق الهدف

 ة اكتساب املهارات التعاونيأساليب ) ١٠( الشكل  

 

 

 & Johnson  (وآخـرون مـسلامت أوردهـا جونـسون أربـععاونية عىل يقوم تعليم املهارات الت

et.al ، 1986(وكام ييل ،: 

 :املسلمة األوىل

 يتعـاونوا مـع أن للتعاون، إذ ال يتوقع الطلبـة إطار إيجادقبل تعليم املهارات التعليمية البد من 

مـل الطلبـة فـرادى  كانت النشاطات التعليمية مخططة ومنفذة بطريقـة فرديـة، بحيـث يعإذابعضهم 

 للتعاون بني الطلبة فيشعر كـل إطار إيجاد يسعى إىل أنومنعزلني ومتنافسني، كذلك يجب عىل املدرس 

ًننجو معا أو نغرق معا" ًفرد يف املجموعة انه عضو مكمل لها، وان يسرتشدوا معا بالشعار  ً" . 

 التعاونيةاملهاراتتعليمعليهايقومالتي املسلامت



 التعاونية املهارات
 

١٣٧ 

 : املسلمة الثانية

ًأن تخطـيط املعلـم لدروسـه تعاونيـا هـو أمـر ال ينبغي تعليم املهارات التعاونية بشكل مبـارش، 

ًيحقق املهارات التعاونية لدى الطلبة تلقائيا، فاملهارات التعاونية ال تتوافر لدى الطلبة منـذ الـوالدة، ألن 

  . كالقراءة والكتابةأخرىتعلمها ال يختلف عن تعلم أي مهارة 

 : املسلمة الثالثة

 الذين يقررون بشكل مبارش املهارات التي يجـري تعلمهـا  يف املجموعة التعاونية هماألعضاء إن

 املهـارات أسـاس املدرس هو الذي ينظم عملية التعلم داخل الصف وهو الذي يحدد أنواستيعابها، مع 

املطلوبة للتعاون، كام يعتمد املدرسون عىل الطلبة املشاركني يف مجموعات الـتعلم التعـاوين للمـساعدة 

ملهـارات، وهـم الـذين يقـدمون التغذيـة الراجعـة حـول درجـة جـودة املهـارات واملراقبة يف اسـتخدام ا

  .املستخدمة ويعززون استخدامها املناسب

 : املسلمة الرابعة

 لنجاح استخدام اسرتاتيجيات التعلم التعاوين كام ميكن أفضلًكلام تعلم الطلبة مبكرا كان ذلك 

 يدخلوا املدرسة، وكام ميكن أن من العمر قبل األوىل  املهارات التعاونية وهم يف السنواتاألطفالتعليم 

 كذلك عىل األمر بعض املهارات التعاونية، وينسحب أطفالها تعلم أنملعلمة الروضة يف رياض األطفال 

 يتعاونوا أنوعىل الراشدين يف املجتمع، فعندما نطلب من الكبار الطلبة يف املستويات الالحقة جميعها 

 .جتمعاتهم املحليةيف أرسهم وعملهم وم

 

 

 :إىل ةالتعاوني املهارات يف العجز جوانب  (Gresham, 1986) جريشام يصنف

 ةالتعاوني املهارة يف عجز -١

 يف االسـتمرار يـستطيعون فـال زمالئهـم مع للتفاعل الالزمة املهارات لديهم ليس األفراد بعض إن

 .هممجموعت مع العمل

 

التعاونيةاملهاراتيفالعجز جوانب
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 التعاونية املهارة أداء يف عجز -٢

 ميارسوها أن يستطيعون ال لكنهم ،ةالتعاوني املهارات من جيد محتوى لديهم األفراد بعض إن

 السلوك أداء فرصة انعدام أو الحافز نقص إىل ذلك ويرجع االجتامعية، حياتهم يف املطلوب املستوى عند

 .مستمر بشكل

 التعاونية باملهارة بطاملرت الذايت الضبط يف عجز -٣

 االستجابة الن معينة مواقف تناسب معينة ةتعاوني مهارات لديهم توجد ال املتعلمني بعض إن

 تنمية تعيق التي االنفعالية االستجابات ومن للمواقف، املالمئة املهارات اكتساب من متنعهم االنفعالية

 .والخوف القلق للمواقف، املالمئة املهارات

 التعاونية املهارة أداء عند الذايت لضبطا يف قصور -٤

 عن الصادرة االستجابة بسبب املهارة يؤدون ال ولكنهم ،ة التعاونياملهارة لديهم األطفال بعض إن

 .والالحقة السابقة الضبط ومشكالت االنفعالية اإلشارات

 

 

ليـه عنـرص إً ويل مـضافاداء األ الكتـساب املهـارة لـيس مجـرد األداء واالتقـان النهـايئن التغري يف األإ      

 :داء املبديئ ويتميز بالتغريات الهامة التالية عن األًداء قد يختلف كيفياأالرسعة بل هو 

 .نقص التوتر العضيل الذي يصاحب املحاوالت االوىل -

 .حذف الحركات الزائدة عن الحاجة -

 . يتمثل يف سهولة الحركات ويرسهازيادة التوافق لظروف االداء كام -

 .زيادة املرونة يف االداء نتيجة لتغري ظروف االداء -

 .زيادة الثقة يف النفس وعدم الظهور النسبي للرتدد -

زيادة االستبصار بالعمل وادراك العالقات بني اجزائه مام يساعد عىل ادراك املتعلم لالسباب  -

 .الحقيقية الحسنة

التعاونيةاملهارة تحقق كيف



 التعاونية املجموعات
 

١٣٩ 

 

السابعالفصل

 التعاونية عاتاملجمو



 التعاوين التعلم
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 :الفصل محتويات

 التعاونية املجموعة مفهوم إىل املدخل 

 التعاونية باملجموعة املرتبطة املجموعات  

 التعاونية املجموعات مواصفات 

 الطالب (أعضائها حياة عىل التعاونية املجموعة اثر( 

 التعاونية املجموعات أنواع 

 التقليدية الجامعية واملجموعات التعاونية املجموعات يف التعلم بني الفرق 

 التعاونية املجموعات يف التعلم مناذج 

 ووظائفها التعاونية املجموعة صيانة 

 التعاونية املجموعات يف املهام توزيع أشكال 

 التعاونية املجموعات مع العمل يف البدء قبل مراعاتها يجب أمور 

 التعاونية املجموعات يف املقاعد رتيبت 

 التعاوين التعلم يف املجموعات أداء تقويم مناذج 

 التعاونية املجموعات يف التعليمية املهام توزيع 

 

 

 

 

 



 التعاونية املجموعات
 

١٤١ 

 السابع الفصل

 التعاونية املجموعات

 

 

ا تبعا للمجال واملوقف التي تستعملها فيه، كلمة مجموعة لها معان متعددة تختلف عن بعضه

 .فالفرق بني املجموعة والصف الكامل هو يف عدد املشرتكني

 يجمعهم هدف مشرتك وهذا التعريف عام وشامل، وتعرف األفرادفاملجموعة هي عدد من 

صاالت  يزيد عددهم عن االثنني، يعرفون بعضهم، ولهم اتاألفرادتنظيم اجتامعي لعدد من  "بأنها أيضا

 النشاط التي ميارسها أوجه عن التالحم والتناسق بني  مشرتكة وتربطهم عالقات متبادلة فضالًوأهداف

 اجتامعي بني تأثري ذات إشكاالً ومجرد وجودهم يف املجموعة يؤثر عىل سلوك كل واحد ويخلق األعضاء

 منهم  كالًأنظام، ويدل عىل  نوع من االنتإىل يشري أن يجب األعضاء سلوك هؤالء وإن املجموعة، أعضاء

 ". التي تحكم العالقة املتبادلةاملبادئ مجموعة من إطاريترصف يف 

 ثابتة من الفعاليات االجتامعية التي إشكاالًوكل مجموعة تعمل فرتة طويلة من الزمن تخلق 

التي تؤثر  واألفرادنالحظ فيها مدى حساسية الجوانب االجتامعية التي تضم عالقة الرفض والقبول بني 

 فهو اآلخر الجانب أما انضاممهم للمجموعة إنهاء أو يف االستمرار أفرادهاعىل ترابط املجموعة ورغبة 

 . غري املثمر واملرتبط يف انجاز املهمةأوجانب املهمة والذي يضم مكونات العمل املثمر 

 :ويشمل مفهوم املجموعة العنارص التالية

 كل أن أي الجامعة واعون بوجودهم كمجموعة، أعضاء أن إىل وهذا يشري :الجامعي املفهوم -١

 . معها ويعرب عن ذاته خاللهاًفرد منهم يدرك وجوده ضمن مجموعة ينسجم فكريا

 من سبعة أكرث، واملجموعة التي تضم أفراد سبعة إىل مكون من ثالثة :العددي التنظيم -٢

 . مجموعتنيإىلتقسم 

التعاونيةاملجموعةمفهوم إىل املدخل
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 يتأثرون حد ما وهم إىل مستقلني األحيانيف كثري من  املجموعة أعضاءيكون : االستقالل -٣

 . املجموعةأعضاء حدث يؤثر يف ألي، ويستجيبون اآلخربعضهم بالبعض 

 . محددة ومعروفةأهداف، ولهم  يف املجموعة يوجد جانب مشرتكلألعضاء -٤

ادتها  املجموعة يف البناء داخل املجموعة للعمل عىل سعأعضاءويتمثل يف رغبة : االلتحام -٥

 . واملشاركة يف نشاطاتهاأهدافهاوتحقيق 

 وهي نتيجة ملراحل االتصال املتبادل التي تحدث بني : متبادلة يف املجموعةتأثري أمناطتوجد  -٦

 . املجموعةأعضاء والتي تضم اتصاال لغويا وغري لغوي بني األعضاء

ية واالنفعالية والفكرية ترتبط العضوية يف املجموعة بالعديد من الخصائص النفس :العضوية -٧

 أكرث أو يتفاعل شخصان أن وتسمح لهم بالعمل معا، حيث ميكن أعضائهاالتي توحد 

 .لتشكيل مجموعة

 مثل فعالية يف مستوى :يف كل مجموعة تنجز فعاليات يف عدة مستويات بنفس الوقت -٨

تعمل املجموعة تنفيذ املهمة، وفعالية يف مستوى الشعور االجتامعي، وبني هذه املستويات 

 .أهدافهامن خالل الرغبة يف النجاح وتحقيق 

 حاجاته، لذا فان هذه الحاجات الفردية إشباع إىليسعى كل فرد يف املجموعة : االحتياجات -٩

 حاجاته والحصول عىل إىل كل فرد منهم إشباعمجتمعة تعمل عىل توحيد الجامعة بهدف 

 .يل واالجتامعيمستوى االستقرار واالتزان العقيل واالنفعا

 :إىل واملسؤوليات يف املجموعة األدوار،Hill)(  املجموعات، فقد قسم هيل أنواع أما

حالة تزايد، فان عندما يكون حجم املجموعة يف  :Large Group  املجموعات الكبرية-أوالً

 .خصائصها تكون عرضة للتغيري، والشكل التايل يوضح خصائص املجموعة الكبرية املتغرية

 الخصائص املتغرية األعضاءعدد 

 قيادة مرنة: قليل من البناء والتنظيم يتطلب ٦-٢

 .، قلة التفاعل، الوجه للوجهاألدوار، اختالف األشياءبناء  ١٢-٧
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٢٥-١٣ 
،ظهور مجموعات فرعية،صعوبة األدوار وتباين األشياءبناء 

 .التفاعل وجها لوجه

 فأكرث ٢٥
 من مجموعات فرعية كالوأشظهور قيادة ايجابية ناجحة، 

 .تتصف بالنمطية، وظهور الرصاع والتنافس

 خصائص املجموعة الكبرية املتغرية ) ١١( الشكل 

 سهولة  يف حالة املجموعات أكرث األمر يكون -  Small Groupاملجموعات الصغرية  ً-ثانيا

ه بعضهم البعض تكون  ميرس وممكن وكذلك مشاعرهم تجاأعضائها التفاعل املبارش بني إنالصغرية، 

 .  قبوال وتفهامأكرث

 املجموعات الصغرية يف القسم الثاين من تقسيم إىل املجموعة التعاونية فقد استندت أما

املجموعات، وذلك الن تقسيم املجموعات الكبرية فيه من الخصائص املتغرية يصعب تطبيقها يف محيط 

 . الصف

 عملية التعلم والتفاعل يف املجموعات الصغرية، أهميةوهناك العديد من الدراسات التي تؤكد 

 التعلم والقيم أمناط مجموعته، وعىل الرغم من إىل من جانب الطالب باالنتامء ً هناك التزاماأنحيث 

 .املشرتكة

 املجموعات الصغرية متد الطلبة وتعطيهم الفرصة حتى يفحصوا فهمهم لذاتهم، وتجعلهم وإن

 .نتامء والشعور باالاإلحساسيقدرون 

 

 

 املجموعات إعداد من املجموعات واالستفادة منها عند األنواعميكن للمعلم االطالع عىل هذه 

 : ونحاول ذكرها كالتايل،التعاونية وتقسيم الطالب فيها

  Crossover Groupsمجموعات العبور   -١

 مجموعات فرعية، حيث تتقابل املجموعات إىلالفصل تتمثل هذه املجموعات يف تقسيم 

 يف كل األعضاء حول مشكلة معينة، لذا يف هذه الطريقة يكون عدد اآلخرالفرعية مع بعضها البعض 

 .مجموعة يساوي الجذر الرتبيعي للعدد الكيل املشرتك يف املجموعة الشاملة

التعاونيةباملجموعاتاملرتبطة املجموعات
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١٤٤ 

 تتفاعل مع مجموعة أنجموعة  املأعضاء طريقتان للتفاعل، وكل طريقة تطلب من اكن هنإو

 .األخرى من املجموعات أكرث أوواحدة 

 

 

 

 

 

 مجموعات العبور   )١٢(الشكل 

 )الهرمية(ات الكروية الثلجية املجموع -٢

Snow Ball Groups (Pyramiding) 

 قبل ألفكارهم األفراد بكتابة وتبدأف، هي طريقة فعالة لضامن املشاركة الشاملة لكل الص

 ليكونوا مثانيات، األزواج، ويتحد أزواج وبعدها تتم املشاركة عىل هيئة األوىلاملشاركة بها يف املرحلة 

 املكتملة ويعرف هذا النموذج التطوري أو الجلسة املطلقة إىل تعود يف قرارها أووالتي يف النهاية تقرر 

 .لثلجية، والشكل التايل يوضح ذلكلتفاعل املجموعة بالكرة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الهرمية(املجموعات الكروية الثلجية ) ١٣(  الشكل 
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       Buss Groupsاملجموعات الطنانة -٣

 الصعوبات واملشاكل التي ال يرغبون التعبري عنهي املجموعة التي يتمكن الطالب من خاللها 

 يجربهم عىل قول يشء ما لزمالئهم، حيث يتم مناقشة تلك أويل تنكشف لكل الصف دون اندفاع أن يف

 تتعلق بتلك الصعوبات ملحاولة حلها أسئلةالصعوبات واملشاكل لدقائق محددة عن طريق طرح 

حة  املطرواألسئلة أن إذ تغذية راجعة فورية بعد كل انجاز من قبل املعلم، إعطاءوالتخلص منها ثم 

 أثناء  تفيد يف التخلص من سوء الفهم أنها إذليس لها وقت محدد، وتثري الضجيج يف البيئة الصفية، 

 .املحارضة ولهذا سميت باملجموعات الطنانة

     Horseshoe Groupsمجموعات حدوة الفرس  -٤

 مفإنه عن مواجهة الطالب لجبهة الصفوف املكتظة، هذه الطريقة تصف تنظيم الفصل، فضالً

 وجها لوجه، أي شكل حذوة الفرس بنهاية مفتوحة تواجه الجبهة بأخذ حول طاوالت أنفسهميرتبون 

 أي عنها عند ظهور اإلجابة أو األسئلة بطرح إليهاويقوم املعلم بالسري  حول املجموعات ليستمع 

 أنكن  لهذه املشكلة لكل مجموعة وللفصل ككل، وميً شارحاأو ًمشكلة، ويكون دور املعلم مفرسا

  جميع الطالب يف الفصل، إليها الطالب لرشح وتفسري مشكلة املجموعة التي ينتمي بأحديستعني 

 .والشكل التايل يوضح ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 Tutorials Groupsمجموعة الدروس الخصوصية    -٥

 يتمرن فيه عدد يزيد ًلوم لتصنف صفاتستخدم مجموعة الدروس الخصوصية يف الهندسة والع

 حيث يعمل الطالب منفردين يف التعامل مع مجموعة من املشاكل، ويكون دور املعلم ًعن ثالثني طالبا

، يف الوقت الذي يكون الصف خاضع ملامرسة شكل من آلخر والتوجيه، حيث ينتقل من شخص اإلرشاد

 ).املعلم مقابل الطالب( الدرس الخصويص أشكال
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  Syndicates Groupsمجموعة النقابات    -٦

 قراءة ومناقشة وعمل كتايب إىل يف كل واحدة تحتاج أعضاء) ٦-٥(هي مجموعة تتكون من 

 تقارير تبني مدى تقدم املجموعات وبالتايل وإعداد الواجبات البيتية، إعدادن مهمة املعلم هو إ و،بيتي

 .الحكم عىل مستوياتهم

 

 

 تكون منظمة أنن نجاح املجموعات التعاونية الصغرية يقتيض  بأ(Varmet,1988)يرى فارميت 

 تدريب الطلبة عىل هذا إىل إضافة كل مجموعة محددة ومناسبة لها، أهدافن تكون أبشكل جيد، و

 دهاأفراالنمط التعليمي الذي يساعدهم عىل التخلص من العمل الروتيني وذلك بانشغال جميع 

 باملسؤولية االجتامعية والتي تساعدهم إحساسهم تنمية إىل املطلوبة منهم، مام يؤدي األنشطةمبامرسة 

 املطلوبة منهم، مام األنشطة مبامرسة أفرادها جميع بإشغالعىل التخلص من العمل الروتيني وذلك 

 يف املجموعة وتزيد من  باملسؤولية االجتامعية والتي تساعدهم عىل التكيفإحساسهم تنمية إىليؤدي 

 . الفكري، كام تنمي مهاراتهم وتقديرهم لذواتهمإنتاجهم

 فعالية طريقة العمل التعاوين يف استيعاب إىل (Richard,et.al,1988) وآخرونويضيف ريتشارد 

املعلومات وتذكرها، وهي صالحة لالستخدام يف املواد النظرية والعلمية ومن فوائدها تخليص الطلبة 

، وهذه الطريقة فعالة للطالب ذوي القدرات املعرفية اآلخريننطوائية من خالل املشاركة مع من اال

 :اآلتيةوالقوية عىل السواء، وتتصف املجموعة التعاونية باملواصفات 

 ستة طالب، ويعتمد هذا التحديد عىل التجربة واملشاهدة للمجموعات إىلتضم من ثالثة  -

 .يات واملهام التي تعطى لها العمل عىل انجاز الفعالأثناء

لطالب هذا النوع من املجموعات يوجد عامل مشرتك له مميزات كثرية بصورة عامة ومنها  -

 واضحة ومحددة تضم أهداف يف نفس املدرسة ولهم أعضاءالطالب يف عمر واحد وهم 

 مختلفة، تحدد  عىل يد عينات من خارج املجموعة مثل أسسالتعلم واملعرفة حسب 

 .......سة، مكتب املعارف، منهاج التعليماملدر

نيةالتعاواملجموعات مواصفات
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يات مشرتكة ل غري لغوية، فعاأو املجموعة توجد عالقات متبادلة، اتصاالت لغوية أعضاءبني  -

 .ومعلمني

 االجتامعية وتظهر وظائف يقررها أو مكانة الطالب التعليمية أمايوجد تنظيم طبقي مصادره  -

 .التعاونية املعلمون يف املجموعة أو أنفسهمالطالب 

 يف البعد املعريف يف زيادة التحصيل يف مختلف أثره التعلم بنظام املجموعات التعاونية له إن

 باآلخرينمراحل التعليم واملوضوعات الدراسية واملستويات املعرفية العليا، ويف البعد االنفعايل كالشعور 

عة وتقبل الطالب للمسؤولية والبعد واحرتامهم واالستامع لهم وتقبل الفروق بني الطلبة يف املجمو

النفس حريك من حيث قيام الطالب بالنشاطات وحل املشكالت، ومن املهارات الالزمة لتشكيل 

 :يأيتاملجموعات التعاونية القيام مبا 

 . الزمالء يف املجموعةأسامء استخدام  -

 . العضو املتحدثإىلالتطلع  -

 .ا يف مكانهواألرجل األيدياملحافظة عىل  -

 ).كالنقد السلبي(عدم استخدام املثبطات  -

 ).املادة التعليمية املعينة( الورقة إىلالتطلع  -

 

 

 :اآلتية الجوانب يف الطالب حياة عىل التعاونية املجموعة تؤثر

 .دة فيام يتعلق بالنشاط الجامعيالطالب بخربات عملية يف تحمل املسؤولية والقيا تزود -

، باآلخرين يشعر انه قادر عىل املساهمة واالختالط إذتعمل عىل زيادة ثقة الطالب بنفسه  -

 الذي األرسي يكون محروما منها يف الجو أن التي من املمكن األعاملوالعمل عىل انجاز 

 . مجتمعه خارج املدرسةإىل باإلضافةيعيش فيه 

 من مختلف املستويات والثقافات اآلخرين التعاون الجامعي مع الطالب يتدرب الطالب عىل -

 .ويف العمل الجامعي للمجموعة فتنصهر الفروق الطبقية ويشعر الطالب باملساواة

 )الطالب (أعضائهاحياةعىلالتعاونية املجموعة أثر
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 للتنفيس عن الكبت النفيس واالجتامعي الذي يعانيه يجد الطالب يف النشاط الجامعي مجاالً -

 .رصيف الطاقات الكامنة واالنفعاالت الداخليةويكون ملساهمته يف املجموعة مصدر لت

 وتطوير الهوايات والرغبات التي تؤثر يف واإلبداع الطالب املوهوبني لالبتكار أماميفتح املجال  -

 .مستقبله

 . اجتامعي بناءإطاريساعد النشاط الجامعي عىل تطوير وصقل شخصية الطالب يف  -

 :اوين مثل البد من تشجيعها يف العمل التعأمورهناك 

 . املجموعة وتسويتهاأعضاءمتييز ومعرفة نقاط الخالف بني  -

 . من وجود تقارب يف وجهات النظرالتأكد -

 .التقليل من سوء الفهم و االنفعال -

 .فتح قنوات االتصال وتبادل املعلومات -

 . التوصل لحل وسطوإمكانيةمناقشة مختلف الحلول املقرتحة  -

 . واقرتاحاتهماآلخرين بآراءر االهتامم وجود سلوك ايجايب يظه -

 . بعضهم ببعضاألعضاءتحقق ثقة  -

 .باألخطاء الجو املناسب بحيث يشعر الجميع بالثقة لالعرتاف إيجاد -

  .االستامع الفعال واملرونة يف التفكري -

  العمل يف املجموعات التعاونيةأثناء التي ينبغي تجنبها األمورومن  -

 .اآلخرينمقاطعة  -

 .إذنهم دون اآلخرينالتحدث نيابة عن  -

 .اآلخرين أراءعدم احرتام  -

 . املجموعات التعاونيةأعضاءاملناقشة الثنائية لفرتة طويلة ضمن مجموعة من  -

 . املجموعات التعاونيةأعضاءالتسبب يف مشاكل وذلك بعدم االنفتاح والوضوح مع  -

 .التهرب من املهام مام يعيق التقدم -

 . بسلبية وعدم املوضوعيةإليها واقرتاحاتهم والنظر وأفكارهم اآلخرين أراء تجاهل -

 .تضخيم املشكالت البسيطة -
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 أعضاء سلوك غري فعال من قبل بإظهار من التحدث ورشح وجهات نظرهم وذلك اآلخرينمنع  -

 .الفريق

 .لآلخرين املجموعات التعاونية أعضاءن خربات ومهارات التقليل من شأ -

 

 

 :  إىل الزمنية املدة حسب التعاونية املجموعات تصنف

 ) الرسمي التعاوين التعلم: (الرسمية التعاونية التعلمية املجموعات -أ 

 تعليمية أهداف نجازإل أسابيع عدة إىل واحدة تدريسية حصة من تدوم قد مجموعات هي

 قراءة ،تجربة إجراء ،تقرير كتابة ،منهجية وحدة وإكامل ،كلةمش حل لوضع كقرار معينة ومهام مشرتكة

 أو تعاوين بشكل يبنى أن ميكن منهاج أي أو ،الفصل نهاية يف أسئلة عىل إجابة ،مفردات تعلم ،مرجع

 التعاونية التعليمية املجموعات مع مئلتتال صياغتها تعاد أن ميكن مهمة أو درس ألي متطلبات أية

 .الرسمية

 ) الرسمي غري التعاوين التعلم: (الرسمية غري التعاونية التعلمية وعاتاملجم -ب 

 مؤقتة، مجاميع بشكل تعليمي هدف نجازإل ًمعا يعملون طلبة من تتألف مجموعات هي

 التعلم أثناء املجموعات من النوع هذا ويستخدم واحد، درايس وقت إىل دقائق عدة من تستمر طارئة

 سيجري التي املادة عىل انتباههم الطلبة ويركز فيلم، عرض املحارضة، لمث أنشطة يشمل الذي املبارش

 سيتم ما بشأن توقعات وضع عىل املساعدة التعلم، عىل يساعد نحو عىلً نفسيا الطالب وتهيئة تعلمها،

  .للدرس غلق وتقديمً فكريا للامدة الطلبة معالجة من والتأكد الحصة، يف دراسته

 الطلبة عمل يضمن بحيث املدروسة املادة بانتباه ميارسون الرسمي ريغ التعلم مجموعة طلبة نإ

 ) ٥ -٤ ( من تدوم مناقشات خالل من القادمة املحارضة عن فكرة وإعطاء تلخيص يف مركزة بصورة

 .دقائق

 ) التعاونية القاعدة مجاميع: (األساسية التعاونية التعلمية املجموعات  -ج 

 عضوية وذات سنوات عدة إىل سنة من وتستمر متجانسة وغري األجل طويلة مجموعات هي

 إلحراز يحتاجونه التي والتشجيع واملساندة الدعم بتقديم أعضاؤها يقوم أن هو الرئيس وغرضها ثابتة

  .األكادميي النجاح

التعاونيةاملجموعات أنواع
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 الصف يف يجري ما تعرف أن املجموعة أعضاء لسامح مسؤولة تكون رمبا القاعدة مجاميع إن

 يناقشون الصفوف ضمن يوم كل يتفاعلون األعضاء فأن رسمي غري وبشكل ةالجلس يفقدون عندما

 االنتباه تحسني إىل الطريقة هذه استخدام ومييل البيتي، بالواجب بعضهم ويساعدون التخصصات

 :إىل عدمه من أدائها ومتيز فاعليتها حيث من التعاونية املجموعة وتقسم .التعلم وكمية نوعية وتحسني

 إمكانات هي املجموعة التي يكون حصيلة عملها اقل من -لتعاونية الزائفةاملجموعة ا -١

 :يأيت الفردية، وتتصف مبا أعضائها

 اهتامم أدىن ولكن ليس لديهم ً يعملوا معاأن قد طلب منهم ألنه يلتقون أعضائها إن -

 .بالقيام بذلك

 .لنجاح يف مساعدة بعضهم عىل تحقيق اأوهم ال يرغبون يف العمل مع بعضهم  -

 يتواصلون أو وال ينسقون فيام بينهم اآلخر تعلم بعضهم البعض إعاقة إىلهم يعمدون  -

 ً.معا

 .هم يتخلفون عن العمل ويبحثون عن انجازات مجانية -

 :يأيتوتتصف مبا  -املجموعة الصفية التقليدية -٢

 .العمل فائدة من وراء هذا أية، ولكنهم ال يرون ً عىل العمل معاأعضاؤهايوافق  -

 .يكون االعتامد املتبادل ضعيف -

 ً. مشرتكا يف صور ال تتطلب عمالًإليهاتبنى املهام التي تقدم  -

 .أنفسهم تعليم إال أعضائها من أحد مسؤولية تعليم أفرادهاال يتحمل  -

 . هو تبادل املعلومات، ثم يعمل كل منهم مبفردهأفرادهاالهدف من التفاعل بني  -

 . هذه املجموعة تدريبات يف املهارات االجتامعيةأفرادال يتلقى  -

 بشكل فردي، وال تتم معالجة مدى جودة عمل ومكافآتهم أفرادها أعامليتم تقويم  -

 .املجموعة

 :يأيت تتصف مبا -املجموعة التعليمية التعاونية -٣
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 . هذا العملأجزاء اكرب من مجموع أفرادها مجموع ناتج عمل إن -

 الدرجة إىل للوصول بهذا التعلم اآلخرون بتعليم بعضهم البعض  ملتزمأعضاءها إن -

 .القصوى

 وصول االنجاز الكيل إىل الدرجة القصوى هو الهدف امللح الداعي إىل األعضاءزيادة تعلم  -

 .ألفرادها من االنجازات الفردية أعىل ما هو إىلللمجموعة 

  أي واملسؤولية الجامعية،  املسؤولية الفرديةإطارالعمل داخل املجموعة يتم يف  -

 .األفضلالعمل  عىل انجاز اآلخرين كل فرد يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية مساعدة أن

جل تحقيق أ فقط بل من األفكار ليست لتبادل املعلومات ومناقشة األعضاءاللقاءات بني  -

 .لآلخرين أكادميي وتقديم دعم اإلسهامات

 ً. اجتامعية يتوقع منهم استخدامها يف العمل معا املجموعة مهاراتأعضاءيتم تعليم  -

 .أهدافهاتستطيع املجموعة تحليل وتقويم جهودها ومدى فاعليتها يف تحقيق  -

 :يأيت تتصف مبا - العايلاألداءاملجموعة التعاونية ذات  -٤

 . عىل جميع التوقعات املعقولةاألداءالتفوق يف  -

 . املجموعةأداء، وبنجاح خرينباآلارتفاع مستوى التزام كل فرد فيها  -

 

 

  :يف التقليدية الجامعية واملجموعات التعاونية املجموعات يف التعلم بني الفرق يتضح

 مجموعة كل اءأعض بني االيجابية املشاركة عىل مبني التعاونية املجموعات يف التعلم إن -١

 املجموعة، أعضاء كل وأداء بأدائهم ًاهتامما الطالب كل يبدي بحيث أهدافه وتبنى تعاونية

 فقط أنفسهم مسؤولية األعضاء فيتحمل التقليدية الجامعية املجموعات يف التعلم وأما

 .فقط الفردي األداء إىلً منرصفا الرتكيز ويكون

  يف التعلم وأما الشخصية، والسامت القدرات يف التعاونية املجموعات أعضاء يتباين -٢

 .القدرات يف متاثل هناك فيكون التقليدية الجامعية املجموعات

التقليديةالجامعيةواملجموعاتالتعاونيةاملجموعاتيفالتعلم بني الفرق
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 املجموعة يف عضو كل مسؤولية واضحة بصورة يظهر التعاونية املجموعات يف التعلم إن -٣

 يعد الف التقليدية الجامعية املجموعات يف التعلم وأما نفسه، وتجاه األعضاء بقية تجاه

 .املجموعة أداء عن وال زمالئهم بقية تعلم عن مسؤولني الطالب

 املجموعات  يف التعلم وأما قيادية، ًأدوارا التعاونية املجموعات يف األعضاء كل يؤدي -٤

 .مجموعته عن املسؤول وهوً واحداً قائدا تعيني فيتم التقليدية الجامعية

 إضافة  األقىص الحد إىل عضو كل بتحصيل االرتقاء التعاونية املجموعات يف التعلم يستهدف -٥

 الجامعية املجموعات  يف التعلم وأما األعضاء، بني  متميزة عمل  عالقات عىل الحفاظ إىل

 .بها املكلفني املهمة إكامل نحو فقط الطالب اهتامم فيتجه التقليدية

 مثل لها يحتاجون التي ةاالجتامعي املهارات التعاونية املجموعات يف الطالب تعليم يتم -٦

 املجموعات  يف التعلم وأما الخالفات، حل فن و ،االتصال ومهارات ،الثقة وبناء ،القيادة

 .الطالب عند املهارات هذه وجود ُفيفرتض التقليدية الجامعية

 الطالب بها ينشغل التي املشكلة ويحل الطالب يالحظ التعاونية املجموعات يف املعلم نجد -٧

 الجامعية املجموعات  يف التعلم وأما أدائها، حول راجعة تغذية مجموعة لكل ِّويقدم

 .املجموعات عمل يف املعلم يتدخل ماً فنادرا التقليدية

 عملها، فاعلية يف التأمل من متكنهم التي اإلجراءات التعاونية املجموعات يف املعلم ِّيحدد -٨

 يف املعلم  اهتامم األمر هذا ينال فال التقليدية الجامعية املجموعات  يف التعلم وأما

 .التقليدية التعلم  مجموعات

 

 

 تطبيق يف التعليمية املؤسسات تتبعها مناذج أربعة) (Wilson,et.al,1975 ويلسون حدد فقد

 :ييل وكام ،التعاونية املجموعات يف التعاوين التعلم

     Alternating Model التباديل النموذج

 عمـل لفـرتات للعمـل والتفرغ للدراسة التفرغ بني الطالب يبادل الصيغة لهذهً وفقا

  وخاصـة متتاليـة لفـصول العمـل مؤسسة إىل الطالب يعود أن الشائع يكون وهنا،متساوية

التعاونيةاملجموعاتيف التعلم مناذج
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 التعلـيم بـرامج مـن النـوع هـذا ويوجـد بتخصـصه، مبـارشة عالقـة ذات وظيفة يف يعمل الذي الطالب

 أصـالً بهـا أبـد التـي الـصيغة أنهـا كـام البكـالوريوس، شهادة متنح التي التعليمية املؤسسات يف التعاوين

 .للطالب املهني التطوير إىل وتهدفً شيوعا األكرث لهذا وهي التعاوين التعلم

  Field Model امليداين النموذج

 ال الوقت من محدودة فرتة خالل كمجموعة العملية بالواجبات الطالب يقوم الصيغة هذه يف 

 الطالب نإف التباديل، النموذج يف األمر عليه ملا ًوخالفا الدرايس، العام خالل السنة يف مرة عن تزيد

 فصول يف املشاركة العمل ملؤسسة الغالب يف يعودون ال النموذج لهذاً وفقا التعاوين التعلم يف املشاركني

 تطوعية تكون أن وميكن األجر مدفوعة تكون أن ميكن الطالب بها يقوم التي األعامل أن كام متتالية،

 املؤسسات يف التعاوين التعليم برامج من النوع هذا ويوجد تطوعية إنها النموذج هذا يف الشائع أن غري

 هو يكون أن فيمكن الربنامج هدف أما اإلنسانية التخصصات يفً وخصوصا البكالوريوس درجة متنح التي

 .للطالب الشخيص وأ املهني التطوير

     Parallel Modelاملتوازي النموذج

ً جزءا األكادميية الدراسية الصيغة لهذهً وفقا التعاوين التعليم برنامج يف املشاركون الطالب يحرض

 الصيغة هذه طبيعة نإف ولهذا العمل، مؤسسات يف اليوم من اآلخر الجزء يف ويعملون اليوم، من

 وظائف أنها كام الدراسة، مكان من ًنسبيا قريبة الطالب فيها يعمل يالت الوظائف تكون أن تتطلب

 ذات بها يعملون التي الوظائف أن كام ،املتتالية الفصول يف الطالب يستمر ما ًوغالبا األجر مدفوعة

 متنح التي العايل التعليم مؤسسات يف ًغالبا الصيغة هذه وتنترش ،األكادميية بدراستهم مبارشة عالقة

 . للطالب املهني التطوير عىل بشدة مركزة تكون والتي البكالوريوس درجة

 Extended-day- model املطول اليوم منوذج

 الفرتة يف ًغالبا ًجزئيا األكادميية الدراسة الطالب يحرض حيث ،سابقه عكس النموذج هذا يعد

 جذابة الصيغة وهذه م،يو أول يف الجزيئ أو الكامل اليوم عامل بنظام ويعملون اليوم من املسائية

 الرتقيات يف منها لالستفادة التعلم من مزيد يف رغبة لديهم الذين ً،سنا األكرب الطالب ملجموعات

 .الشخيص والتطوير
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  الوظائف املختلفة للمجموعة التعاونية، فانه يجبأداءوليك تفهم الطريقة التي يتم من خاللها 

 : ما ييلإىل تصنف الوظائف أن

  هذه الوظائف تساهم يف بناء العالقات وااللتحام بني -  بناء املجموعة ووظائف صيانتها:أوالً

 :معايري بناء املجموعة التعاونية الناجحة العضوية، ومن

  لقبول  واملوافقة وأفكارهم اآلخرينن متدح  وألآلخرين ً مستجيباً دافئاً تكون ودياأن -التشجيع

 .اآلخرين إسهامات

 التوافق واالنسجام، تسوية الخالفات يف وجهات النظر، عمل حلول وسط-األمر يف ًالتفكري مليا . 

 السامح لكل أي ،إسهامات لعمل أخر محاولة جعل املشاركة ممكنة لعضو -الحفاظ عىل البوابة 

 ...مثل مل نسمع محمد بعد عضو باملشاركة،

 السلوك إجراءات أوالتعبري عن املعايري للمجموعة لتختار موضوع البحث  -املحيط املعياري 

 .األخالقيةوالقيم 

 ن تعمل أ بصورة غري قطعية، واآلخرين أفكار تعني التقدم باملجموعة، حيث يتم قبول -املتابعة

 ً. جيداًن تكون مستمعاجموعة، وأكمستمع خالل مناقشة امل

 مواقف مرضية ومقبولةإىلسلبي بتحويل املواقف غري السعيدة  الشعور الإزالة -تخفيف التوتر . 

 عملها أداء  هذه الوظائف تساعد املجموعة عىل - وظائف املهمة بالنسبة للمجموعةال ً:ثانيا

 من الوظائف لصيانتها كمجموعة، وهي يف حاجة للقامئة األوىلبعد املهمة، وتحتاج املجموعة للقامئة 

 : ، ومن معايري نجاح مهمة املجموعة التعاونية، ما ييلأهدافهنقل وتتحرك نحو الثانية من الوظائف لت

 هدف املجموعة أو املشكلة إىل طريقة بديلة يف النظر أو جديدة أفكاراقرتاح  - املبادرة 

 .واقرتاح نشاطات جديدة

ووظائفهاالتعاونيةاملجموعة صيانة
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 -معلومات موثوق بهاأو االستفسار عن حقائق ذات صلة وعالقة -البحث عن املعلومات . 

 خربة أو ، معلومات موثوق بهاأو حقائق ذات صلة وعالقة إعطاء  - معلوماتإعطاء 

 .شخصية لها عالقة مبهمة املجموعة

 للمجموعةوأهمية ذي صلة وثيقة مبوضوع له اعتبار رأي أوعرض اعتقاد  -الرأي إبداء . 

 أمثلة وإعطاء تفسري املعنى والفهم والتوسع فيه إمكانية -التوضيح. 

 تفاصيل خاصة بها، مع متثيل ذلك من خالل وإعطاء االعتامد عىل مالحظات سابقة -التوسع 

 .الواقع

 األفكار املتعددة، ومحاولة تنسيق األفكار توضيح العالقات بني أو عرض -التنسيق 

 . وانسجامها مع بعضها البعضًواالقرتاحات معا

 عن األسئلة املجموعة، وطرح أهداف  تقدم املناقشة من ناحية مدىإىلالتعرف  -التوجيه 

 .االتجاه الذي تسلكه املناقشة

 إمكانية أوفحص املجموعة من حيث استعدادها لصنع القرار واتخاذه  -والفحص االختبار 

 . فوري معنيإجراءاتخاذ 

 مراجعة محتوى املناقشة السابقة-التلخيص . 

 

 

 يراعيها عند تقسيم أن للعمل داخل املجموعات التعاونية، ينبغي للمعلم أشكالناك خمسة ه

 :الطلبة عىل مجموعات بناءا عىل املهارات املراد تحقيقها، وهي

 أو يف هذا الشكل يعطي املعلم كل طالب املهمة - العمل الفردي ملهمة واحدة:األولالشكل 

، لكنه يف مجموعة، مام يساعد عىل تبادل خربات الطالب بحيث ًياالنشاط نفسه، وهنا يكون التعليم فرد

 . نتائجها، والشكل التايل يوضح ذلكأفضل إىليصل باملهمة 

 التعاونية املجموعات يف املهام توزيع أشكال
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  املثال 

                           تجني من الزهر العسلأنمن علم النحلة 

    تجمعه بال ملل                               الشتاأليامقوتا   

 ......................بال ملل..... ................تجني: ما معنى ) أ(

 ..............................................بأسلوبكارشح البيتني ) ب(

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

يف هذا الشكل يقوم كل طالب  - العمل الفردي جزء من املهمة الكلية للمجموعة:الشكل الثاين

 .ح ذلكيوضبجزء من املهمة الواحدة بحيث تقوم املجموعة باملهمة كاملة، والشكل التايل 

     املثال

 : موضوعا عنوانهوألف التالية باألقوالاستعن 

 األرشار دون لألخيارالصحبة 

 " للمتقنيإال يومئذ بعضهم لبعض عدو األخالء" :قال تعاىل .١

 ....الرجل عىل دين خليله): "ص(قال النبي  .٢

 "خالل من يأحدكمفلينظر          

 ):  وجههلـلـهكرم ا( طالب أيب عيل بن اإلمامقال  .٣

 وإياه وإياك             الجهل                أخافال تصحب 

 أخاه                          حكيام حني أردىفكم من جاهل 

 :والرأي الحكمة أهلقال  .٤

 .، فهو وحده الحجة لنا وعلينااإلميانامتحن الصحبة مبيزان 

 . صاحبت الصالحني عصمت نفسك من الزللنتأفان 

 

 املجموعة بالتعاون أفراديقوم  يف هذا الشكل - العمل الجامعي للمهمة الواحدة:الشكل الثالث

 منسق للعمل بني إىل وانجاز املهمة منذ البداية حتى النهاية، وتحتاج مثل هذه املجموعة إلمتامً جميعا

 .أفرادها

  املثال 
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  والكلمة التي تناسبها يف العمود الثايناألول بني كل عبارة من العمود ًارسم خطا

 صوت الغراب يسمى                      الهديل

                   الصياح صوت الضفدع يسمى  

 صوت الحامم يسمى                       النباح

                      الزئري لكلب يسمى صوت ا

  يسمى                        النقيقاألسدصوت 

 صوت الحصان يسمى                      الصهيل

 صوت الديك يسمى                        النعيق

  املهمة عىل يف هذا الشكل يقوم املعلم بتوزيع- العمل يف  مجموعات مستقلة:الشكل الرابع

 من املهمة ويتكون العمل النهايئ من مهامت كل ًجميع املجموعات بحيث تتوىل كل مجموعة جزءا

 .مجموعة

  املثال 

  االوملبيةاأللعاب

  :األوىل املهمة -األوىلاملجموعة 

 ؟) االوملبيةاأللعاب (األلعابملاذا سميت بعض 

 : املهمة الثانية -املجموعة الثانية

 ؟ االوملبيةاأللعاب التي تحققها مامرسة األهداف أهمما 

 : املهمة الثالثة-املجموعة الثالثة

  االوملبية؟األلعابهل توجد ضوابط معينة لقبول املتسابق يف 

 : املهمة الرابعة-املجموعة الرابعة

  االوملبية؟األلعابمباذا يشعر املتسابق الفائز يف 

تقوم كل  يف هذا الشكل - العمل يف  مجموعات منفصلة ملهامت مختلفة:مسالشكل الخا

 أهداف أومهامت ) ٥ (أو) ٤(، بحيث يكون هناك األخرىمجموعة مبهمة مختلفة عن املجموعة 

 .ونشاطات مختلفة يريد املعلم تحقيقها بالدرس
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 املثال

 التلوث البيئي

  :األوىل املهمة -األوىلموعة املج

 .تلوث الهواء التعرف عىل -

 : املهمة الثانية -املجموعة الثانية

 .املاء تلوث التعرف عىل -

 : املهمة الثالثة-املجموعة الثالثة

 .الرتبة تلوث التعرف عىل

 : املهمة الرابعة -املجموعة الرابعة

  .التعرف عىل التلوث الضوضايئ

  منوذج ملهمة تعاونية يف املجموعة التعاونيةوالشكل التايل يوضح

 منوذج مهمة تعاونية
 مهمة تعاونية

 
 دقائق(    ) الزمن ..............................................................................اسم املجموعة

..................................................................................م بـ  ق  مجموعتكأفرادوبالتعاون مع 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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 التعاوين التعلم من الهدف تحديد :أوالً

ــد إن ــد عــىل يعمــل الهــدف تحدي ــاتج تحدي ــسلوك الن ــع وال ــة يف املتوق ــشاط نهاي   ،الن

  تحديـد مـن والبـد البداية، منذ واضح بشكل ذكره يتم أن يجب النهايئ العمل أو الناتج فشكل

التعاونيةاملجموعاتمعالعمليفالبدءقبلمراعاتها يجب أمور



 التعاونية املجموعات
 

١٥٩ 

 إىل باإلضـافة أدائهـا لتوجيـه كمعيـار مجموعـة لكـل املتوقع التحسن ومقدار ناتج، لكل الالزم األسلوب

 الجـو وتهيئـة لتحقيق واإلرشادات الفهم حصول من التأكد ثم املقبول، التقدم عىل دالة إرشادات إعطاء

 الـالزم التنافـيس، األسـلوب عـن واالبتعـاد مجموعـة كل فرادأ بني ما الفاعلة املشاركة خالل من التعاوين

 .الحاجة دعت إذا التصحيح بعملية القيام إىل باإلضافة

 الصف غرفة تهيئة  ً:ثانيا

 األمر هذا إعطاء من فالبد عليه ،التعاوين التعلم يعيق أو ِّيعزز أن ميكن الصف غرفة ترتيب إن 

 :ييل وكام ،أهمية من يستحق ما

 لوجه ًوجها جعله تيرس نوإ ، بعضهم من بالقرب الواحدة املجموعة أعضاء جلوس رضورة -١

  :منها ألسباب أفضل فذلك

 .البرصي التواصل عىل املحافظة -

 . بهدوء التحدث -

 . األدوات تبادل سهولة -

 .املجموعة أعضاء عدد مع الطاوالت حجم تناسب -٢

 .االتصال يف شويشللتً منعا أمكن ما متباعدة املجموعات تكون -٣

 الطالب رؤية وإمكانية املجموعات بني املعلم حركة تيرس بكيفية الصف غرفة أثاث ترتيب -٤

 .التعليمية للوسائل

 املجموعات حجم: ًثالثا

 العمل أو النشاط لنوعً وفقا ،مجموعة كل يف املشاركني الطلبة وعدد ،املجموعات حجم يتحدد 

 أحجام من حجم ولكل ،ستة إىل أفراد ثالثة من املجموعات ادأعد وترتاوح ،به القيام املطلوب

 ،إدارتها يسهل فإنه ،أعضاء) ٣-٢ (من العدد قليلة املجموعة تكون فعندما ،وخصائص مزايا املجموعات

 القيام املطلوب األعامل تكون عندما فأما التعاوين، بالتعلم البدء عند صغرية مجموعات بتشكيل وينصح

 الفرصة يعطي ذلك ألن ،أفراد ستة إىل لتصل كبرية املجموعات أعداد تكون أن يفضل نهفإ ،كبرية بها

 عليها يرشف التي املجموعات عدد من وتقلل ،املجموعات أفراد ومعارف مهارات من لإلفادة للطلبة

 .أفراد أربعة من تتكون التي املجموعات هو للمجموعات حجم أفضل أن إال الواحد الصف يف املعلم



 التعاوين التعلم
 

١٦٠ 

  املجموعات تشكيل: ًارابع

 الخاصة  املقرتحات بعض ييل وفيام تعلمية مجموعات يف الطالب لتعيني كثرية طرق هناك 

 . املجموعات يف الطالب بتعيني

 :ييل كام ويتم ،معني ترتيب وفق العشوايئ االختيار -أ 

 .تحصيالً األدىن إىل تحصيالً األعىل من  الطالب رتب )١

 متوسطي فئة من وطالبنيً ضعيفاً وطالباً ممتازاً طالبا تضع بحيث ىلاألو املجموعة اخرت )٢

 أو ألداء ًخصوما أو واحدة فئة من ًجميعا يكونوا مل ما واحدة مجموعة يف عينهم ،التحصيل

 .حميمني أصدقاء

 .السابق اإلجراء بإعادة املتبقية املجموعات اخرت )٣

 الرتقيم -ب 

 إىل واحد من األرقام يأخذوا الطالب دع ثم ترغبه الذي املجموعة حجم عىل الطالب عدد قسم 

 .املشابه الرقم نفس ليجدواً بعضا بعضهم عن يبحثوا الطالب دع ثم القسمة ناتج

  املعزولني الطالب عدد تقليل -ج 

 .معهم يعملوا أن يحبوا أقران أو زمالء ثالثة يذكروا أن الطالب من اطلب )١

 .زمالئهم قبل من اختيارهم يتم مل نالذي املعزولني الطالب حدد )٢

  .معزول طالب كل حول املاهرين الطالب من مجموعة ِّكون )٣

  مجموعاتهم يف يعملون وهم الطلبة اهتامم جذب كيفية: ًخامسا

 ميكنه ،انتباههم وجلب ،مجموعات يف يعملون وهم ،للطلبة أمر توضيح  املعلم يريد عندما

 مجموعة لكل مراقب اختيار أو الجرس، بقرع و ،عليها متفق ويةيد إشارات طريق عن إما ذلك عمل

 . اإلرشادات لتلك املجموعات أفراد بقية استجابة ويؤكد ،املعلم إشارات يراقب

  املجموعات يف العالية الفوىض وتقليل الهدوء ضامن كيفية  ً:سادسا

 وتـرية  ترتفـع وأال ،مجموعـات يف بعملهـم بالقيام الطلبة التزام يضمن أن املعلم عىل  -

  أن: منهـا الفـوىض مـن الحـد يف تـسهم أمـور وهنـاك مقبولة، غري حدود إىل الفوىض

 



 التعاونية املجموعات
 

١٦١ 

 بفاعليـة التعاوين العمل عىل اآلخرين األفراد حث ليتوىل مجموعة كل أفراد أحد املعلم يعني

 تخفيـف يف يسهم ذلك ألن ،متقاربني يكونوا بحيث الطلبة جلوس املعلم يرتب وأن ،وهدوء

 .واملشاركة التعاون فرص ويعزز ،وىضالف

 أو ،الهدوء عىل إما لتدل املختلفة األلوان ذات الضوئية اإلشارات الرتبويني بعض اقرتح  -

 الصمت إىل يشري واألحمر الصوت تخفيض إىل يشري مثالً األخرض اللون (الصمت أو ،الفوىض

 ).التام

 املجموعات لعمل الوقت تحديد ً:سابعا

 املجموعات لكل وقت تحديد إىل باإلضافة رضوري، أمر املجموعات لعمل تالوق تحديد إن

 واملناقشة الجامعية، للتقارير يستخدم الزمن وهذا وإسهاماتها انجازها يف لتشارك بعضها إىل املضمومة

 .النهايئ بالناتج مجموعة كل عمل خربات لربط املعلومات، واستخالص صف لكل

 جموعاتامل داخل العمل تقسيم ً:ثامنا

 بالعمل فالتخصص التعاوين، للتعلم املهمة األبعاد أهم من املجموعات داخل العمل تقسيم يعد

 .فعال تعلم التعاوين التعلم يجعل الذي األمر وتبادلها، األفكار ومشاركة املسؤولية يشجع

 واملكافآت التعزيز تقديم: ًتاسعا

 بهم املنوط النشاط وأداء العمل يف لدراسينيا الستمرارية ضامن هو واملكافآت التعزيز تقديم إن

 .الهدف لتحقيق

 وتقوميها التعاونية العملية تدريس :عارشاً

 من لالستفادة وذلك الالزم التشاريك والسلوك باملهارات الطلبة تعريف املعلم عىل يتوجب حيث

 .فاعلة استفادة التعاوين التعلم أنشطة

 املجموعة أداء مراقبة :عرش أحد

 أداء تعرتض قد التي واملشاكل الصعوبات الكتشاف رضوري أمر املجموعة ألداء املعلم قبةمرا إن

 .فعالية أكرث بشكل العمل إىل لدفعهم املناسب الوقت يف لهم التشجيع ولتقديم املجموعات، أفراد



 التعاوين التعلم
 

١٦٢ 

 واملعلومات النتائج استخالص : عرش أثنا

 النتائج ومناقشة ،املحددة التعاوين طالنشا ألهداف مجموعة كل تحقيق من املعلم يتأكد حيث

 .إليها التوصل أمكن التي

 

 

 عىل حده ستة أو أربعة  كل وإدراجهم وفيه تتجمع مقاعد التالميذ :العنقودي الرتتيب. 

 :ومن مميزاتها 

 .م املجموعة وجها لوجه مام يزيد التفاعل بينهأعضاءيتقابل  -

  . عن مركز املجموعة خاصة يف املجموعة الكبريةاألعضاءيتساوى بعد جميع  -

 :ومن عيوبها

 .األعضاء املادة التعليمية تبدو مقلوبة لبعض إن -

 . العامةاإلرشادات للمعلم عند تلقي األعضاءعدم مواجهة بعض  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرتتيب العنقودي) ١٦(الشكل 

التعاونيةاملجموعاتيفاملقاعد ترتيب
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١٦٣ 

 

  أجنحة املقاعد عىل هيئة أو اإلدراج وفيه تنظم - املتحركأوالرتتيب الدوار . 

 :ومن مميزاتها

 .لها نفس مميزات الطريقة العنقودية -

  . معلمهماألعضاء ترتيب املجموعة ليواجه كل إعادةسهولة  -

 

 

 

 

 

 

  املتحركأوالرتتيب الدوار ) ١٧ (الشكل

 تنظم املقاعد حول بعضها بشكل دائري مام يحدث اكرب قدر من التفاعل -الرتتيب الدائري

 . املجموعةأعضاءبني 

 :ومن مميزاتها

  . يف املجموعات الصغريةاألعضاءتقليل املسافة بني  -

 . العامةاإلرشادات للمعلم لتلقي األفرادمواجهة جميع  -

 .األعضاءملادة التعليمية تبدو معتدلة لجميع ا -

 

 

 

 

  

 الرتتيب الدائري) ١٨(الشكل 
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١٦٤ 

 :ومن عيوبها

  مام يقلل التفاعل بينهم خاصة يفإن أعضاء املجموعة الواحدة ال يتقابلون وجها لوجه -

 .املجموعات الكبرية

 

 

 : املجموعات يف التعلم التعاوين، وكام ييلأداءفيام ييل عدد من النامذج لتقويم 

  الطالب يف املجموعات التعاونيةأداءتقويم   -١

 الدور يف أمام) √(، بوضع عالمة أدوارهم الطالب يف املجموعات التعاونية حسب أداءيتم تقويم 

 - الرابعة-الثالثة-الثانية-األوىل(لكل دور ولكل مجموعة ) متوسط، ضعيفجيد، (الحقول املقابلة 

 .، والشكل التايل يوضح ذلك)الخامسة

 املجموعة
 األوىل

 املجموعة
 الثانية

 املجموعة
 الثالثة

 املجموعة
 الرابعة
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 الخامسة

 البيان
يد

ج
ط 

وس
مت

ف 
عي

ض
 

يد
ج

ط 
وس

مت
ف 

عي
ض

 

يد
ج

ط 
وس

مت
ف 

عي
ض

 

يد
ج

ط 
وس

مت
ف 

عي
ض

 

ج
ط يد
وس

مت
ف 

عي
ض

 

 القائد دور
 املسجل دور

 الفعالة املشاركة
 اآلراء عن التعبري
 املهمة إنجاز

 والتفاعل التفاهم
 األدوار تناوب

 األدوار استخدام
 بالهدوء االلتزام
 اآلخرين آراء احرتام
 األنانية عن التخيل

  الطالب يف املجموعات التعاونيةأداءمالحظة  ) ١٩(  الشكل 

 

 التعاوينالتعلميفاملجموعاتأداء تقويم مناذج
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١٦٥ 

 تقويم أداء املجموعات يف التعلم التعاوين -٢

 يف الدور أمام) √ (عالمة بوضع ،أدوارهم حسب التعاوين التعلم يف املجموعات أداء تقويم يتم

 -الرابعة -الثالثة- الثانية -وىلاأل (مجموعة ولكل أداء لكل) ضعيف متوسط، جيد، (املقابلة الحقول

  .ذلك يوضح التايل والشكل ،)الخامسة

مر  ق
التقديرةاملجموع

نلتعاوا
 مع

األفراد
ةلفاعليا

ةملشاركا
باألفكار

بناوت
األدوار

جاإ زن
املهمة

مستخداا
األدوات

ملتفاها
ةملحافظا

 عىل
 النظام

ماللتزاا
بالهدوء

  جيد
 ١ طتوسم

 فعيض
 جيد

 طتوسم
 
٢ 

 فعيض
 جيد

 طتوسم
 
٣ 

 فعيض
 جيد

 طتوسم
 
٤ 

 فعيض
 جيد

 طتوسم
 
٥ 

 فعيض
 مالحظة أداء املجموعات يف التعلم التعاوين) ٢٠(الشكل 

 

 من قبل املتعلمنيتقويم املتعلم  -٣

 الحقول يف املعلم أداء فقرات أمام )√ (عالمة بوضع ،التعاوين التعلم يف املعلم أداء تقويم يتم

 .ذلك يوضح التايل والشكل ،أداء فقرة ولكل ،)ضعيف متوسط، جيد، ً،جدا جيد ممتاز، (املقابلة
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١٦٦ 

ء ت م أدا ملعل  ا

از
مت

م
 

د جي
ً ا جد

وم جيد ب لق

ض
عي

 ف

      .باملوضوع املعلم إملام ١
      .املعلومات توصيل عىل املعلم قدرة ٢

٣ 
الوضوح حيث من املوضوع تنظيم طريقة
 .ةوالكفاي

     

      .املادة محتوى رشح عىل قدرته ٤
      .املتعلمني مع تعاونه مدى ٥

٦ 
والوسائل والتامرين األنشطة تنوع

 .املستخدمة
     

      واملناقشات املداخالت إدارة عىل املعلم قدرة ٧

٨ 
يف املحددة املوضوعات بتغطية املعلم يلتزم

 .الخطة
     

٩ 
التعليم يف الحصة وقت املعلم يستثمر

 .والتدريب
     

      .للدرس مستعدا املعلم يبدو ١٠

١١ 
وجهات أو بالتطورات املتعلمني املعلم يزود
 .الجديدة النظر

     

      .بالدرس املتعلمني اهتامم املعلم يثري ١٢
      الحصة لبدء الرسمية باملواعيد املعلم يلتزم ١٣
      .ومتامثل متسلسل ببأسلو الدرس املعلم يرشح ١٤

١٥ 
قاعة يف املناقشة عىل املتعلمني املعلم يشجع
 .الصف

     

١٦ 
مثل التعليمية الوسائل استخدام املعلم يحسن
 .التوضيحية واألمثلة الرسوم

     

      ً.ومشوقا سهالً التعليم يجعل ١٧
      .األسئلة يف الحرية املتعلمني املعلم يعطي ١٨
      .الخارجي االطالع عىل ملعلما يشجع ١٩
      .مجموعات إىل الصف تقسيم يجيد ٢٠
      .املجموعات بني الهدوء عىل يحافظ ٢١
      .املجموعات بني يتجول ٢٢
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١٦٧ 

ء ت م أدا ملعل  ا

از
مت

م
 

د جي
ً ا جد

وم جيد ب لق

ض
عي

 ف

      .املجموعات بني املناقشات إدارة من يتمكن ٢٣
      .املجموعات تقويم يستطيع ٢٤

 املتعلمنيتقويم  املعلم من قبل ) ٢١(الشكل 

 تقويم املتعلم لنفسه يف املجموعة التعاونية -٤

 يف الفقرات عىل باإلجابة جلسة كل نهاية بعد التعاونية املجموعة يف نفسه بتقويم املتعلم يقوم

 التايل والشكل ،أداء فقرة ولكل املتعلم أداء فقرات أمام) √( عالمة بوضع)  ًبداأ ً-أحيانا ً-دامئا (الحقول

 .ذلك يوضح

ء ت م أدا عل ملت مئا ا ا دا ن ا دا أحي  أب
    .ومعلومايت بأفكاري أسهمت لقد ١
    .ومعلوماتهم بأفكارهم اإلسهام اآلخرين من طلبت ٢
    .واملعلومات األفكار بتلخيص قمت ٣
    .لذلك بحاجة كنت عندما املساعدة طلبت ٤
    .التعلم عىل غريها أو مجموعتي يف اآلخرين ساعدت ٥

٦ 
 أداء كيفية فهم قد مجموعتي يف زمييل أن كدتتأ

 .بدراستها نقوم التي املدرسية املهمة أو العمل
   

    .الدراسة يف مجموعتي استمرار يف ساعدت ٧
    .به نقوم الذي العمل يف زماليئ أرشكت ٨
    .مجموعتي أفراد مع بالهدوء التزمت ٩

١٠ 
 أداء عن زمييل عجز حالة يف املناسب االقرتاح قدمت
 .عمله

   

 تقويم املتعلم لنفسه يف املجموعة التعاونية) ٢٢(الشكل 

 تقويم وظيفة املجموعة -٥

  عنــه اإلعـالن التـي يختارهــا الـشخص لتقـويم عمـل املجموعــة يجـب األسـلوب أو الطريقـة إن

ــشكل  ــاخ الكــيل للموقــف التعليمــي، وال ــع املن ــا داخــل املجموعــة وتتناســب م  مــسبقا ويتفــق عليه



 التعاوين التعلم
 

١٦٨ 

 املجموعة التعاونية، من خالل أعضاءمجموعة العمل التعاوين لكل عضو من  التايل يوضح تقويم وظيفة

 . مهمة تعاونيةأو كل صفة عمل أمام) √(الطلب من كل عضو مشرتك يف التقويم بوضع عالمة 

قويم ت فة ت ملجموعة وظي  ال نعم ا
   .للمجموعة املحددة األهداف وفهموا املجموعة أعضاء وافق ١
   .املجموعة نشاط عىل املجموعة أعضاء وافق ٢
   .أعضاؤها عنها عرب التي للمشاعر املجموعة استجابت ٣
   .وتعليقاتهم األعضاء ألفكار واستجابت املجموعة استمعت ٤
   .املناقشة يف وساهموا اشرتكوا املجموعة أعضاء جميع ٥

٦ 
 انتقاداتهم عن ريالتعب عىل األعضاء ويشجع ودي املجموعة مناخ

 .األسئلة وطرح
  

   .املعلم عىل األفكار عرض قبل املناقشة عىل يشجع املجموعة قائد ٧

٨ 
 املفاهيم ويلخص ويلخصها، املرتابطة، األفكار يربط املجموعة قائد
 .املجموعة مع مناقشتها تم التي

  

   .محددة نقطة عىل املجموعة أعضاء اتفق إذا يقرر املجموعة قائد ٩

١٠ 
 مثل مهمتها تحقيق من املجموعة يعوق الذي العضو تواجه املجموعة
 .رضورية الغري املجادلة

  

   .األعضاء بني االختالف نقاط مناقشة عىل قادرة املجموعة ١١
   .املوقف عىل املجموعة قائد يسيطر مل ١٢
   .ةالدراسي الحلقة ونهاية خالل أهدافها نحو تقدمها تقيم املجموعة ١٣

١٤ 
 والعمل الخاصة مهمتها املجموعة تقرر الدراسية، الحلقة نهاية يف

 .القادمة الدراسية للحلقة يتم أن املطلوب
  

 تقويم وظيفة املجموعة) ٢٣(الشكل 

 

 

 هـا املكلـف بهـا لتحقيـق  الخطـوات يتبعأو اإلجـراءاتتتمثـل املهمـة التعليميـة مبجموعـة مـن 

ــن  ــني، وميك ــرض مع ــري غ ــا التعب ــأوراقعنه ــلب ــرف ، العم ــا وتع ــن بأنه ــة م ــدة ا األوراق مجموع  ملع

 

التعاونيةاملجموعاتيفالتعليمية املهام توزيع



 التعاونية املجموعات
 

١٦٩ 

 الهدف إىل تعليامتها خطوة خطوة، وتنفيذ املهام املطلوبة منه بحيث يصل إتباعبحيث يستطيع الطالب 

 . عىل نفسهًاملنشود معتمدا

 التي وباألهدافبيعة التعلم الذي سيقومون به  طالب املجموعة التعاونية بطإعالمويتم 

 .سيحققونها، ونوع املفاهيم واملعارف املتصلة بكل ذلك

 :إىل العمل أوراقوتقسم 

 . متد الطالب بالخلفية املعرفية التي تلزمهم النجاز املهمة- املعلومات أوراق  -

وحل املشكالت واملالحظة  التعلم مثل القراءة أنشطة إلمتام الطالب   توجه- املهامأوراق  -

 . ما يصاحبها كتب عمل ومرشد للدراسةًواملامرسة، وغالبا

 . متد الطالب بالتعليامت الالزمة للتحصيل وخطوات العمل بصورة فردية-  التعليامتأوراق  -

 املهام وتستخدم يف املقررات املعملية مثل أنواع إحدى تعد  - التجريب أو العمل أوراق  -

  وترتك فيها مساحات خالية متألاملبادئاللكرتونيات وتساعد عىل حل املشكالت وتطبيق الكهرباء وا

 . العملأثناءمبعرفة الطالب 

 تستخدم مع الدروس التي متد الطالب باملعلومات، وتعد مبثابة ذاكرة - املالحظات أوراق  -

ايس مثل املصطلحات الجديدة للطالب، وتحتوي عىل الخطوط الرئيسة والعنارص البارزة يف املحتوى الدر

 .والتعاريف واملراجع والرسوم

 وتستخدم داخل ، املختلفة من الرسوم غري املتاحة للطالباألنواع إىل تهدف -  الرسمأوراق  -

 .الصف يف الرشح واملراجعة

 املهام، وتشمل مامرسة الطالب ملا تعلموه وتطبيق أوراق أنواع هي نوع  من - املران أوراق  -

 .لومات واملهارات من خالل تدريبات مختلفةاملع

 تستخدم للتعبري عن املشكالت التي تتطلب التحليل واتخاذ القرار للوصول - املشكالت أوراق  -

 . الحلإىل

 وأسئلة تستخدم يف الدراسات الفردية وتحتوي عىل املعلومات واملهام - العمل الذايت أوراق  -

 .تغطي املعلومات املعطاة



 التعاوين التعلم
 

١٧٠ 

 مبعرفة الطالب عن طريق تجميع املادة العلمية التي تساعد عىل حل  متأل- التقارير أوراق  -

والشكل  .البيانات املطلوبة املشكالت، وتستخدم لتسجيل النتائج والقياسات يف فراغات كافية لكتابة

 . ورق عمل املجموعات التعاونيةإلحدى مصغر أمنوذجالتايل يوضح 

 

 ......................................التاريخ

 ...................................الزمن   

 ..........................اسم املجموعة

 األعضاء أسامء

١-........................................................... 

٢-........................................................... 

٣-........................................................... 

٤-........................................................... 

 .........................................................................................اسم املوضوع

 ..............................................................................نوع املهمة التعليمية

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

.............................................................................................................

  ورق عمل املجموعات التعاونيةإلحدى مصغر أمنوذج) ٢٤(الشكل 

 



 وعالجها التعاوين التعلم تطبيق تواجه التي الصعوبات
 

١٧١ 

 

الثامنالفصل

 تطبيق تواجه التي الصعوبات

 وعالجها التعاوين التعلم



 التعاوين التعلم
 

١٧٢ 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل محتويات

 

 وعالجها والفنية اإلدارية الصعوبات :أوال 

 وعالجها باملعلم املتعلقة الصعوبات :ثانيا  

 وعالجها ببالطال  املتعلقة الصعوبات :ثالثا 

 الدرايس باملنهج املتعلقة الصعوبات :رابعا  

 التعاوين التعلم تنفيذ صعوبات ملعالجة الذهني العصف أسلوب 
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١٧٣ 

 الثامن الفصل

 وعالجها التعاوين التعلم تطبيق تواجه التي الصعوبات

 

 

 ومنها ما هو فني، وذلك إداريبعض الصعوبات واملشكالت منها ما هو يواجه التعلم التعاوين 

 مادية إمكانيات لهذا املنحنى التعليمي، ونظرا ملا يحتاجه هذا النوع من أساساالن املدارس مل تجهز 

 تطبيقه، فان عدم توفرها قد يكون عائقا يحول دون تطبيق أثناءووسائل تعليمية وكوادر برشية يف 

 :يأيتاوين، ومن هذه املعوقات والصعوبات ما التعلم التع

  والفنيةاإلداريةالصعوبات : أوالً

 .قلة املصادر التعليمية الخاصة التي ميكن توظيفها يف التعلم التعاوين -

 .التنظيم التقليدي للجدول الدرايس والحصص -

 .علم الصفوف الدراسية بالطلبة مام يصعب تحريك مقاعدها وتقليل حركة املاكتظاظ -

 . التعلم التعاوينأسلوب تطبيق إجراءاتصعوبة  ترتيب غرفة الصف مع  -

 ً.ندرة وجود سجالت خاصة تيرس عمليات التخطيط والتقويم واملتابعة لتعلم الطلبة تعاونيا -

 . الالزم للتعلم التعاوين من كرايس وطاوالت وغري ذلكاألثاث ندرة توفر  -

 .قرص زمن الحصة التعاونية -

 .ملساحات الضيقة التي تتصف بها الصفوف الدراسيةا -

 الفوىض بسبب عمل إثارة نحو التعلم التعاوين خوفا من اإلدارة وجود اتجاهات سلبية لدى  -

 .املجموعات التعاونية

 .ندرة املوارد املالية التي تحتاجها املواد الالزمة للتعلم التعاوين -

 .تطبيق التعلم التعاوين يف الحصص الدراسيةعدم منح املعلمني السلطة والصالحية ل -

 . الطرق الصحيحة يف تكوين املجموعات التعاونيةإتباععدم  -

 التعاوينالتعلمتطبيقصعوبات إىل املدخل



 التعاوين التعلم
 

١٧٤ 

  والفنيةاإلداريةعالج الصعوبات  

 وقت اكرب من تلك التي تحتاجها الدروس املطبق فيها الطرق إىل تحتاج دروس التعلم التعاوين  -

 ملراعاة ذلك كان يتم تدريس الدرس ًراسية جيداالتقليدية، لذا ينبغي تخطيط الجداول الد

  . من حصةأكرثالواحد يف 

 مل توجد مثل هذه الطاولة وإذا دائري حول الطاولة، أوترتيب جلوس الطلبة بشكل بيضوي  -

 املقاعد بحيث تجلس املجموعات الصغرية مواجهة لبعضها أوفيتم وضع الطاوالت الصغرية 

 واألقالمبة مجموعة من السبورات مع الكثري من الطباشري  تحيط بالطلأنبعضا، كام يجب 

 . دفرت ملحوظات لكل مجموعةأو واألوراق

 بالطلبة فيتم ً كان الصف مكتظاإذا أمااختيار غرفة مناسبة ليطبق فيها دروس التعلم التعاوين،  -

 من معلم بتدريس الصف الواحد أكرث مجموعات عديدة ومن املمكن قيام إىلتقسيمهم 

 . الفريقأسلوبن خالل م

  الصعوبات املتعلقة باملعلمً:ثانيا

 .افتقار املعلمني للخلفية النظرية عن التعلم التعاوين -

 .ندرة امتالك املعلمني للمهارات املطلوبة لتطبيق التعلم التعاوين -

 .تعاوين امللقاة عىل كاهل املعلمني وضيق الوقت مام مينع من التحضري للتعلم الاألعباءكرثة  -

 .انخفاض الدافعية لدى املعلمني لتطبيق التعلم التعاوين -

 .عدم توافر الحوافز املشجعة للمعلم لتطبيق التعلم التعاوين -

 .ضعف قناعة املعلمني باسرتاتيجيات التعلم التعاوين -

 . التعلم التعاوين يف الحصةأثناء الفوىض والشغب إثارةخوف املعلمني من  -

 نشاط ميثل محورا لعمل مجموعة التعلم أو سؤال أوملعلم يف صياغة مشكلة ضعف مهارة ا -

 .التعاوين

 للعالقات االجتامعية ً للمعارف ومنسقاً وميرساً ومرشداً املعلم لدوره كمخططاإدراكنقص  -

 . يف التعلم التعاوينًومقيام



 وعالجها التعاوين التعلم تطبيق تواجه التي الصعوبات
 

١٧٥ 

 .تعلم التعاوين الأثناء النفسية املريحة داخل حجرة الصف لألجواءعدم توفري املعلم  -

 .قلة خربة املعلم يف اختيار العدد املناسب عند تشكيل مجموعة التعلم التعاوين -

 .قلة اهتامم املعلم بالجانب االجتامعي عند توزيع الطلبة عىل مجموعات التعلم التعاوين -

 . عمل املجموعات يف التعلم التعاوينأثناء الوقت إلدارةافتقار املعلمني  -

 عوبات املتعلقة باملعلمعالج الص 

 . املجموعة الكليةأفرادالوقوف عىل حال  -

 . ملوضوع الدرس- املحدد-التمهيد املناسب -

 .تحديد حجم املجموعة -

 .تحديد نشاط  كل مجموعة -

 .تحديد زمن تنفيذ النشاط املراد تنفيذه -

 .آلخراختيار مقرر لكل مجموعة بحيث يتم تبادل هذا الدور من نشاط  -

 .توضيح املطلوب من النشاط قبل البدء بالعمل قبل التنفيذ -

 . تنفيذ النشاطأثناء املجموعات للمشاركة الفاعلة أفراد دافعية إثارة -

 . املناسبةاألسئلة من طرح والتأكد تنفيذ النشاط أثناءالتجوال بني املجموعات والجلوس معهم  -

 .االنتهاء من النشاط يف الزمن املحدد -

 . الجميع لالستفادة منهاأمام وإبرازها املتميزة اإلجاباتز تعزي -

  . وتقديم التغذية الراجعةاألخطاء الطلبة بهدف تصويب إمام الصحيحة اإلجاباتعرض  -

  الصعوبات املتعلقة  بالطالبً:ثالثا

 .هيمنة ذوي القدرات العالية عىل نشاط جامعة التعلم التعاوين -

 . الجامعةأعضاءتباط درجته يف املادة الدراسية بدرجة رفض بعض الطلبة فكرة ار -

 .افتقار الطلبة ملهارات التعلم التعاوين -



 التعاوين التعلم
 

١٧٦ 

 . التعلم التعاوينأثناء الجامعة للشغب والعبث أعضاء بعض إثارة -

 واملهامت إليهم النضج وتحمل املسؤولية لدى بعض الطلبة ملهارات العمل املسند إىلاالفتقار  -

 .إليهماملوكلة 

 . الجامعة الواحدةأعضاءضعف الثقة بني  -

 .األخرى املجموعات أو سواء يف نفس املجموعة اآلخرين لرأيقلة احرتام بعض الطلبة  -

 .التوزيع غري املنتظم للطلبة داخل املجموعات التعاونية -

 .ضعف التجانس الفكري واالجتامعي بني الطلبة -

 . عملية التعلم التعاوينأثناءنشاط عدم التزام الطلبة بالوقت املخصص لكل  -

 .األفراد عىل بقية إرادته أو املجموعة رأيه أفراد فرض احد إمكانية -

 عالج  الصعوبات املتعلقة  بالطالب 

 الدروس الخصوصية التي إعطاءتهيأة الطالب لتنفيذ العمل املشرتك والتعاوين عن طريق  -

 .الدرايستخصص للمتعلم التعاوين بعيدا عن املنهاج 

 . املجموعات صغرية حتى تزداد املسؤولية الفرديةوإبقاءاالهتامم بالتقويم الفردي والجامعي،  -

 .آخر يعلمون  ما تعلموه لشخص األعضاءجعل  -

 .مالحظة عمل املجموعة  -

 .تسجيل مدى مساهمة كل فرد يف املجموعة -

 .وين وحصول كل فرد عىل مهمة يف التعلم التعااألدوارتوزيع  -

  الصعوبات املتعلقة باملنهج الدرايسً:رابعا

 . التنظيم القائم عىل التفاعل النشط للطلبةإىلافتقار املحتوى الدرايس  -

 . تنظيم املناهج الدراسية لتطبيق منط التعلم التعاوينمالمئةضعف  -

 .تصميم معظم املناهج الدراسية لتناسب منط التعلم الجمعي -
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 ).منط التعلم الجمعي(برية من الطلبة  الكاألعدادهج الدراسية لتدريس تصميم معظم املنا -

 . التعلم التعاوين يف املناهج الدراسيةأهدافعدم وضوح  -

 الحل إىلخلو املناهج الدراسية من املهامت التعليمية التي تحتاج للبحث والتنقيب للوصول  -

 .املطلوب

 .ية الجامعية التعاونلألنشطةافتقار املناهج الدراسية  -

 .افتقار املناهج الدراسية السرتاتيجيات حديثة يف التعلم التعاوين -

 .ندرة وجود مشكالت حقيقية يوفرها املنهاج ملجموعات التعلم التعاوين -

 بالبيئة اإلنسانية التدريس التي تعمل عىل ربط املعرفة ألساليبافتقار املناهج الدراسية  -

 .املحلية

 . التدريس القامئة عىل النشاط االيجايب للمتعلمألساليب الدراسية افتقار املناهج -

 . التقويم املتامشية مع التعليم يف املناهج الدراسية لتقويم التعلم التعاوينأساليبرة ند -

 . التقويم يف املناهج الدراسية عىل االختبارات التحصيليةأساليباعتامد  -

 

 

سلوب يستعمل من اجل تحفيز وتوليد االفكار حول موضوع معني من اجل الحصول عىل أهو

 .اكرب عدد ممكن من االفكارمن مجموعة االشخاص املشاركني خالل مدة قصرية

 من االساليب الناجحة التي ميكن استخدامها يف حل مشكالت أسلوب العصف الذهنيويعد 

لفة، وهو اسلوب مرن ميكن تبنيه من قبل املعلمة لتزويد االطفال بالكلامت والجمل واالفكار بيئية مخت

املتعلقة مبوضوعات وخربات بيئية مختلفة، وكام ميكن استخدامه ملعرفة ما يعرفه االطفال الصغار حول 

الخرون، وما موضوع معني، كام يتعلم االطفال املشاركني يف العصف الذهني كيف يحرتمون ما يضيفه ا

 .يسهمون يف التعبري عن افكارهم ويثقون بوظيفتهم ضمن املجموعة

التعاوينالتعلم فيذتنصعوباتملعالجةالذهنيالعصف أسلوب
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١٧٨ 

 مراحل العصف الذهني 

 :مير العصف الذهني باربعة مراحل هي

 يف هذه املرحلة يتم توضيح املشكلة وتحلل اىل عنارصها :مرحلة تحديد وصياغة املشكلة -

 .فال لهااالولية، مع عرض مناقشة متهيدية للتاكد من فهم االط

 يتم تحديد املشكلة بدقة، واعادة صياغتها من خالل مجموعة من :مرحلة بلورة املشكلة -

 .التساؤالت التي تؤلف املشكلة الرئيسة

 .مرحلة استمطار االفكار لواحدة او اكرث من عبارات املشكلة التي متت بلورتها -

، من خالل االلتزام بالقواعد الخاصة يتم عرض االفكار التي تتضمنها املشكلة وتصور الحلول لها -

 :بها ، وكام ييل

تقديم اكرب عدد ممكن من االفكار والرتحيب بها، وهذا من شانه ان يزيد االفكار الجديدة  -

 .والغريبة والغري املالوفة

قبول أي فكرة مهام كانت خيالية او وهمية، والرتحيب باالفكار الغريبة غري املالوفة الن  -

 .من يف غرابتهااصالتها تك

 .تجنب نقد او تقويم االفكار املعروضة -

 .متابعة افكار االخرين ومحاولة تحسينها وبنائها وتجميعها -

  املقرتحةاألفكارمرحلة تقويم  

 .يتم تقويم األفكار املقرتحة من اجل التوصل إىل عدد من األفكار الجيدة لغرض حل املشكلة

 هنيقواعد وقوانني جلسات العصف الذ 

 .ان ال يزيد عدد أعضاء مجموعة العصف عن اثني عرش مشاركا -

 .ان يجلس األعضاء يف كل مجموعة مواجهة بعضهم البعض أو حول دائرة مستديرة -

 .ان ال يسمح بتقييم األفكار املطروحة من املشاركني مهام كانت غريبة أو ساذجة -

 .لزمالء واستيعاب أفكارهميطلب من املشاركني الرتكيز واإلصغاء ملا يطرحه ا -

 .يسمح للمجموعة التحدث دون قيود  -
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بقاء الجلسة مفتوحة حتى ينتهي املشاركون من جمع ما لديهم من أفكار وبحسب وقت كل  -

 .جلسة

تحديد اإلجابات واملقرتحات واآلراء بحسب درجة التأييد الذي تحظى به، فالفكرة التي يؤيدها  -

 .دارةأكرث األعضاء تأيت يف الص

 فوائد العصف الذهني 

 .ينظر إىل املتعلم باعتباره مشاركا ليناقش ويحاور ويجيب -

 .يساعد عىل إيجاد مناخ صفي حيوي متعاون وجو ميتاز باألمن والهدوء واملرح والفكاهة  -

يظهر وجهات نظر عديدة ومختلفة، قامئة عىل ردود فعل عاطفية وعقلية تجاه مشكلة معينة،  -

 . البدائل املناسبة لحل مشكلة معينةمام يكرث

 .اإلقالل من الخمول الفكري للمشاركني -

 .يسهم يف دميقراطية التعليم والعملية التعليمية داخل الصف -

 أساليب تنفيذ جلسات العصف الذهني 

والوقت ) ٥(وعدد أفراد املجموعة الواحدة ) ٥( وفيه يكون عدد املجموعات :٥٥٥٥سلوبأ -١

 .أفكار) ٥(دقائق وعدد األفكار املطلوبة لكل مجموعة ) ٥( مجموعةاملخصص لكل

 يطلب من مجموعة العصف الوقوف أو الجلوس بشكل حلقي، ثم تقوم :أسلوب لعبة الكرة -٢

املعلمة برمي الكرة إىل احد األطفال بعد طرح سؤال العصف الذهني، وال تعاد الكرة إىل 

 .املعلمة وإمنا تقذف إىل طفل آخر

 فيه تقسم املجموعة الكلية إىل ثالث مجموعات فرعية بحيث تتوىل كل :سلوب أسكأ -٣

 .مجموعة اإلجابة عن جزء من السؤال

 هذا األسلوب تكون فيه اإلجابة عن سؤال العصف الذهني بان يذكر :أسلوب افعل وال تفعل -٤

 .يفعله ال أن يفعله، وما الذي عليه أنكل فرد من أفراد املجموعة ما الذي عليه 
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محاور أساسية ثم تطلب من ) ٦(وفيه يتم تقسيم سؤال العصف الذهني إىل  : ٦-٦أسلوب  -٥

 . يجيب بستة أفكار عن كل محورأنكل فرد من أفراد مجموعة العصف 

 يقابل ساق الشجرة سؤال العصف الذهني، أن يقوم هذا األسلوب عىل أساس :أسلوب الشجرة -٦

 املطروحة، حيث يتم رسم ساق الشجرة مع أغصانها أعىل وأوراق  الشجرة متثل األفكار

السبورة، ثم توزع أوراق ملونة مختلفة عىل أفراد مجموعة العصف ويطلب منهم كتابة 

 .فكرة واحدة عىل كل ورقة ثم يقوم كل فرد بلصق ورقته عىل أغضان الشجرة

ف الذهني بأنهم  يف هذا األسلوب يتم تذكري أفراد مجموعة العص:أسلوب بساط الريح -٧

 يكتب كل ما يراه يف  أنسيقومون برحلة عىل بساط الريح يف مكان معني وعىل كل فرد 

 .خياله عن هذا املكان، مع االمتناع عن الكالم مع بعضهم البعض أثناء فرتة التحليق

 يقوم بعمل معني مل أن هو أسلوب فردي حيث يطلب من املشارك بالعصف :أسلوب بدي -٨

 يذكر ما الذي سيفعله قبل البدء بالعمل ويف إثناء تنفيذه للعمل، أنم به، وعليه  قاأنيسبق 

 .وبعد االنتهاء من العمل

 هو من األساليب البسيطة جدا، حيث تقوم املعلمة برسم جرة يف كل :أسلوب إمالء الجرة -٩

 يبدأ أنورقة توزعها عىل أفراد مجموعة العصف، ثم تطلب منهم إمالء الجرة باألفكار عىل 

 .الجميع يف نفس الوقت وينتهي الجميع بانتهاء الوقت املحدد لإلجابة

 يكون رأس السمكة هي أن يتم رسم الهيكل العظمي للسمكة عىل :أسلوب هيكل السمكة -١٠

املشكلة املراد العصف عنها وعظام السمكة هي األفكار املطروحة التي متثل أسباب املشكلة 

 .ول لهاومظاهرها ونتائجها والحل

 

 :وليك تحقق جلسات العصف الذهني أهدافها ، البد من توزيع األدوار وكام ييل

 يطلــق عليــه مــسميات مختلفــة مــثال املعلم،القائــد، املــدرب، املحفــز، رئــيس :امليــرس -١

 الجلسة، ودور امليرس هو االستعداد والتحضري الكامل للجلسة، وإعطـاء مقدمـة عـن 
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شكل محدد وتعيني وقت جلسة العصف الذهني، وتوفري املواد املوضوع املراد العصف حوله ب

الالزمة، ومراعاة مبادئ العصف الذهني وتنشيط أفراد مجموعة العصف الذين مل يشاركوا 

ويوزع فرص املناقشة مع التدخل الحذر للحد من سيطرة احد األعضاء عىل املناقشة ضمن 

 .الجلسة

ل املدون، واملدرب، واملعلم،ورئيس الجلسة، أما دوره مث- ويطلق عليه تسميات مختلفة:املوثق -٢

فيمكن تلخيصه بتجهيز املواد التي يستخدمها للتوثيق كاألوراق واألقالم وما شابه ذلك، 

وتسجيل األفكار واملقرتحات التي يعصف بها أفراد املجموعة، وعدم التدخل أثناء عملية 

رس واملوثق يف بعض الجلسات التي  يقوم بدور امليأنالعصف، وهذا وميكن لشخص واحد 

 .تتطلب الدمج بني الدورين

 مولدو -ويطلق عليهم أحيانا املتدربون، مجموعة العصف، الفئة املستهدفة :املشاركون -٣

 الفريق، أما دورهم فهو االستعداد، واالنتباه إىل أفكار اآلخرين، والتقيد -األعضاء-األفكار

 .فاء أية أفكار والبناء عىل أفكار اآلخرينبالقواعد الخاصة بالجلسة، وعدم إخ

 خصائص مجموعة العصف الذهني 

 :يشرتط يف مجموعة العصف الذهني ما يأيت

 ) ٦-٤( تحتاج جلسات العصف الذهني إىل مجموعة منوذجية ترتاوح ما بني:حجم املجموعة -

 .فردا) ١٢( املجموعة املناسبة تتكون من أنفردا، ويرى اوزبورن 

 الفئة العمرية للمجموعة تؤثر تأثريا يف عملية العصف الذهني، فكلام تقدم السن إن :العمر -

 .باإلنسان زاد حسه برضورة تقويم املخرجات اللفظية

هي من الخصائص املهمة ملجموعة العصف الذهني، لذا يجب التعرف عىل اللغة التي : اللغة -

 .جات اللفظيةيستخدمها املشاركون، ملا لها من اثر يف طبيعة املخر

 التحصيل الدرايس  ألفراد املجموعة،وهل هم متعلمون أم أميون أم :درجة التعليم الرسمي -

الن ذلك يستلزم اختيار العصف الذهني الكتايب أو ...أطفال صغار ال يقرؤون وال يكتبون

 .اللفظي إذا كانت الجلسة ال تستلزم إال مجرد لفظ األفكار
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عصف الذهني درجة عالية من الالرسمية واألريحية والتفاعلية وان  تتطلب جلسات ال:الرسمية -

 .تتسم بالضحك والفكاهة واملتعة املحدودة

 يكون أفراد املجموعة متقاربني يف القيم واملعتقدات والوظيفة والتخصص، حيث أن: التقارب -

 .يؤثر التقارب يف جلسة العصف الذهني من حيث األفكار املطروحة
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التاسعالفصل

 التعاوين التعلم يف واملتعلم املعلم دور
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 :الفصل محتويات

 التعاوين التعلم يف املعلم دور 

 التعاوين التعلم أسلوب استخدامهم عند للمعلمني إرشادات 

 التعاوين التعلم يف املتعلم دور 

 التعاوين التعلم باستخدام الطالب عىل دتعو التي الفوائد 
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 التاسع الفصل

 التعاوين التعلم يف واملتعلم املعلم دور

 

 

 

، من خالل مساهمته لألمميعد املعلم من العوامل املساهمة يف البناء الحضاري واالقتصادي 

 ارتفعت معها األمم ألبناء املعلم يف رفع املستويات التعليمية الحقيقية يف بناء البرش، وكلام نجح

 العملية التعليمية أهدافحد  أأن ورفاهيتها، وحيث األمممستويات املعرفة وانعكس بدوره عىل تقدم 

ن دور الخربات واملهارات التعليمية فإهو تنمية شخصية الفرد واكتسابه املعارف والعلوم وتزويده ب

، ويتحدد مبقدرة املعلم عىل الوفاء مبسؤولياته تجاه املجتمع مبدى استيعابه األهدافتلك املعلم يرتبط ب

 ما ميلكه املجتمع من ثروة، أهم الذين هم األبناء للمهارات واملعارف، فهو مؤمتن عىل وإتقانه لألهداف

ويساهم يف  املعلم يف كونه الشخص الذي يقوم بعملية التعليم، ويرعى هذه الرثوة، أهميةوتكمن 

 من طموح، ومهام بلغت األهداف املجتمع وطموحاته، فمهام بلغت مستويات أهدافتنميتها لتحقيق 

 فان املسؤول املبارش والعامل الحاكم يف تنفيذ أحكامالسياسات التعليمية والخطط املنبثقة عنها من 

 املعلم وتدريبه من دادبإعهذه السياسات ونجاح مخططاتها هو املعلم، ومن أجل ذلك كانت العناية 

 يف جميع الجوانب الفنية واملهنية واالقتصادية عند الرشوع يف أي تطوير األوليات الرضورات وأول أهم

 .أو تحسني يف العملية الرتبوية

 ميتلك كفاءات خاصة تؤهله للقيام بادوار مل أنفاملعلم صاحب مهنة وهذه املهنة تفرض عليه 

 فاملعلم مجرب وباحث وصاحب فلسفة ومنظم ،امة ويف مناهجنا خاصة يف نظامنا الرتبوي عنألفها

  .ومدير للمواقف التدريسية ومديرا للتفاعالت الصفية وغري الصفية

 فشل هذه العملية تخطيطا وتنفيذا أو يف التعلم التعاوين، وعليه يقع نجاح األساسيعد املعلم 

 ذلك لن يقلل من دور املعلم وذلك لضامن أن إال  دور الطالب يف التعلم التعاوينتأكيدوعىل الرغم من 

 . املرسومةاألهدافتحقيق 

التعاوينالتعلميف املعلم دور
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 جانبه إىل العمل معه والوقوف إىل ويتسابقون اآلخرونفاملعلم املتعاون هو املعلم الذي يحبه 

 :يأيت، ولعل من مظاهر التزام املعلم بهذا الخلق، ما لـلـه عمل يقوم به، ويجد مثرة ذلك عند اأييف 

 .الفردية األعامل من أكرث الجامعية لألعامل مييل املعلم تجد انك -١

 .منه يطلب أن دون وزمالئه طالبه من يستحقها ملن املساعدة تقديم إىل يبادر -٢

 .منهم املطلوبة اآلخرين أعامل انجاز يف يساهم -٣

 .املدريس العمل نجاح يف يشارك -٤

 التدريس طرق تنوع حيث من املدريس املنهج تطوير يف التخصص يف زمالئه مع يتعاون -٥

 وأيضا جديدة، تعليمية أنشطة ابتكار عىل والعمل حديثة، تعليمية وسائل واستخدام

 .املختلفة التلميذ جوانب تقويم وسائل يف التجديد

 دور املعلم  قبل الدرس التعاوين

 .التعاوين للتعلم املناسب الدرس اختيار -١

 .الدرس عنارص لجميع شاملة تكون بحيث للدرس مناسبة عمل صحيفة عمل -٢

 .التعاوين الدرس أثناء العمل ورش خالل من بها سيعمل التي التعاونية املهارات تحديد  -٣

 .التعاوين للدرس املناسبة التعليمية الوسائل توفري -٤

 .املالحظة صحيفة تجهيز -٥

 االيجابيات املجموعة أعضاء لليسج التعاوين الدرس نهاية توزع التي املعالجة صحيفة تجهيز -٦

 .العمل أثناء استنتجوها التي والسلبيات

 .التعاوين الدرس خطوات من خطوة لكل املناسب والوقت التعاوين الدرس سري خطة تحديد -٧

  الدرس التعاوينأثناءدور املعلم 

 .الفصل داخل واملناضد الطاوالت تشكيل -١

 -جيد ً-جدا جيد -ممتاز: الفردية الفروق عييرا بحيث العمل ورش عىل الطالب توزيع -٢

 .ضعيف
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 ............مشجع -ملخص -مقرر -قائد : املجموعة أعضاء عىل األدوار توزيع -٣

 ً.معيناً اسام أوً رقام املجموعة يف عضو كل إعطاء -٤

 .الدرس يف ستتحقق التي األكادميية األهداف رشح -٥

 .ومتابعتهم املجموعات تفقد -٦

 .املعلومات تقريب عىل العمل أثناء املجموعات ةمشارك -٧

 .الدرس تلخيص -٨

 يف والسلبية االيجابية النتائج لتسجيل العمل ورش يف املجموعات عىل املعالجة صحيفة توزيع -٩

 .التعاونية املجموعة

 دور املعلم بعد الدرس التعاوين

 املجموعة أعضاء تحسن مقدار ومالحظة املاضية، بالدروس ومقارنتها العمل صحيفة متابعة -١

 .العقلية قدراتهم وتطور

 .ومهارات عمل من الطالب نشاطات فيها سجلت التي املالحظة صحيفة متابعة -٢

 الن اتفاقها عدم أو املجموعة اتفاق تثبت املعالجة صحيفة الن: املعالجة صحيفة متابعة -٣

 فاملجموعة به، املكلف العمل خالل من النتائج يسجلون الذين هم املجموعة أعضاء

 املتمثلة املشرتكة بالغايات أنفسهم ملزمني معا، العمل عىل أعضاؤها اتفق مجموعة التعاونية

 يكلف التي الزائفة املجموعة بعكس ولزمالئهم، ،ألنفسهم النجاح درجات أقىص تحقيق يف

 ال نهملك اجتامعات يعيشون ذلك بتنفيذ اهتامم لديهم ليس لكن ًمعا بالعمل أعضاؤها

 يعطل ما ًوغالبا النجاح لتحقيق البعض بعضهم مساعدة حتى أو ًمعا العمل يف يرغبون

 دور يوضح التايل والشكل بينهم، التواصل ضعف عن فضالً البعض، بعضهم انجازات األعضاء

 .الطالب مع املتعاون املعلم

 درجة املامرسة
 دور املعلم املتعاون ت

 ضعيفةمتوسطة كبرية
    . املدرسيةواألنظمة للطالب القوانني يوضح ١
    .يعلم الطالب عمليا مبا يتالئم  مع ما تعلموه نظريا ٢
    ). تحريري-شفوي(يوضح للطالب نظام التقويم املتبع  ٣
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١٨٨ 

 درجة املامرسة
 دور املعلم املتعاون ت

 ضعيفةمتوسطة كبرية

٤ 
 الوسائل التعليمية املناسبة ملحتوى إعداديعمل عىل 

 .الدرس
   

    .يتعامل مع مشكالت الطالب مبرونة ٥
    .د الطالب يف تهيئة الدروسيساع ٦
    . مثرية للتفكريأسئلةيقدم  ٧
    . الدافعية للتعليمإثارةيساعد يف  ٨
    .باألهداف املدرسية ويربطها األنشطةيوظف  ٩

    .يراعي الفروق الفردية بني الطالب ١٠
    .يزود الطالب بتغذية راجعة ١١
    . وينظمها بشكل منطقياألفكاريربط  ١٢
    .يساعد الطالب يف توظيف السبورة بشكل فعال ١٣
    .يربط املادة الدراسية بالبيئة املحلية ١٤
    .يقوم الطالب بطرق مختلفة ١٥

 دور املعلم املتعاون) ٢٥(الشكل 

 

 

 :تالية الاألمور يرعوا أنيرتتب عىل املعلمني 

 .يدرك مفهوم التعلم التعاوين وكيف يختلف عن التعلم التنافيس -

 . التي متيز التعلم التعاويناألساسية النظري للمكونات األساسيفهم  -

 . النظري لدور املعلم يف استخدام التعلم التعاويناألساسيفهم  -

 . عىل تصميم وتخطط وتعليم الدروس التعاونيةًيكون قادرا -

 يكون أن الكتساب خربة استخدام التعلم التعاوين وهذا االلتزام ينبغي ً شخصياً التزامايلتزم -

 التي تدعم التعلم األبحاث عىل املعرفة النظرية واالطالع عىل ً يكون مبنياأن مبعنى ًمنطقيا

 .التعاوين

 . من مجموعة زمالء داعمة للعمل التعاوينًيكون جزءا -

 التعاوينالتعلمأسلوباستخدامهمعندللمعلمني إرشادات
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١٨٩ 

 

 

 تامة من املعلم بطالبه، إحاطة إىل بل يحتاج ً عشوائيا توزيع الطالب يف مجموعات ليس عمالًإن

، ولذلك فان دور إليهم املهارات واملهامت املوكلة وأداءوسلوكهم وقدراتهم وتفاوتهم يف التحصيل، 

 املجموعة فان ذلك يضمن عضاءألدوار معينة أالطالب يف العمل التعاوين مهم للغاية وعندما يتم تعيني 

 دفع وظيفة املجموعة التعاونية التعليمية، و إىل األدوارالتمرن عىل املهارات التعاونية وتؤدي تلك 

 األدوار محدد وتوزع ًاملجموعة دورا يسهم بالعديد من املهام األدوار تعيني أنيسند لكل تلميذ يف 

 :اآليتعىل النحو ، ًليكمل بعضها بعضا

 .املجموع عىل سلطته أو الجامعي العمل يف األعضاء مشاركة عدم فرص من لتقل -١

 .الجامعة طريق عن تستخدم الرضورية الجامعية املهارات أن تؤكد -٢

 .املجموعة أعضاء بني تفاعالً تولد -٣

 : التاليةاألدوار &Johnson,1993) (Johnsonويذكر جونسون وجونسون 

 القيمة حيث من متعاونني أعضاؤها يكن مل ما التعاونية جموعةامل تعمل أن ميكن ال :العضو -١

 التعلم نجاح إىل يؤدي ما كل عن مسؤول هو املجموعة يف عضو طالب وكل ،واألهمية

 .التعاوين

 إضاعة من ومنعهم الجميع، مشاركة من والتأكد الحوار وقيادة املهمة رشح :املجموعة قائد -٢

 .االيجابية املشاركة عىل املجموعة أفراد كل جيعوتش النظر، وجهات وتقريب الوقت،

 توضيحية، أمثلة ويقدم املهمة، ورشح برأيه اإلدالء فرد كل من يطلب أن عليه :املستوضح -٣

 .املجموعة أفراد من فرد كل فهم من يتأكد نوأ

 اإلجابة من والتأكد مناقشات من يدور ما وتسجيل كتابة يف دوره يتمثل :املجموعة مقرر -٤

 .نهايئ بشكل تسجيلها قبل

 بدوره فرد كل قيام ومن املناسب الوقت يف الهدف نحو املجموعة تقدم من يتأكد :املراقب -٥

 :ييل ما دوره ويتضمن لها، املتاحة للمواد املجموعة استخدام وحسن

 .املجموعة أعضاء عىل وتوزيعها املذكرات عىل الحصول -

اوينالتعالتعلميف املتعلم دور
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١٩٠ 

 .القاموس مثل املجموعة عمل لإلكام الرضورية األشياء عىل الحصول -

 .صوتهم مستوى بتخفيض إخبارهم ارتفاعه وعند املجموعة، صوت مراقبة -

 .للمعلم وإعطائه املجموعة عمل جمع -

 .استحسانه تربير مع قدمه فيام القوة نواحي ويظهر زميله، كتبه ما يستحسن :املشجع -٦

 التعديل اقرتاح منه ويطلب ،رأيه رويرب زميله قدمه فيام القصور جوانب يظهر :الناقد -٧

 .املجموعة عمل من يحسن الذي املناسب

 ليستلم الدور هذا املعلم يعني ،أدوات استخدام تتطلب التي املواقف يف :األوراق حامل -٨

 نهاية يف وإرجاعها ونظافتها سالمتها عىل ويحافظ املعلم، من واألجهزة الخامات التلميذ

 .الحصة

 .االستمرار عىل ويشجعها املجموعة عمل ميدح ذيال هو :املادح -٩

 يف املجموعة يساعد حيث التعاونية، املجموعة عمل يف مهم ولكنه بسيط، دوره :املوقت -١٠

 املهمة يف املستغرق بالوقت ويخربهم املحدد، الوقت يف العمل انجاز رسعة يف التحكم

 .املتبقي والوقت

 الكتابة تعلم يف الطالب الدور هذا ويساعد حيحة،الص اإلجابات بتسجيل يقوم :الكاتب -١١

 .وإبقاؤها

 .جهري بشكل املقررة املادة بقراءة يقوم من هو :القارئ -١٢

 .مراجعتها من املجموعة أعضاء يتمكن بحيث املادة، بتلخيص يقوم من هو:امللخص -١٣

 .مالحظات اخذ بدون جامعي بشكل فهموه ما برسد يقوم من هو :املفرس -١٤

 .......اعتقد، مثل باألفكار املجموعة بتزويد يقوم :الفكرة معطي -١٥

 إىل يحتاجون كانوا إذا املجموعة أعضاء يسال الذي هو :املساعدة تقديم ألغراض السائل -١٦

 .عليهم يصعب فيام مساعدة

 :يأيت فيام األدوار هذه مهام إجامل وميكن

 .وتنظيمها وجمعها املعلومات عن البحث -
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١٩١ 

 .الدرس مبوضوع الصلة ذات املعلومات قاءانت -

 .الجديدة واملواقف بالخربات وربطها السابقة الخربات تنشيط -

 .التعاوين الجامعي العمل إطار يف التفاعل -

 

 

 . للذات أعىل احرتام -١

 .أقوى اجتامعية مساندة -٢

 .أكرث تعاونية مهارات -٣

 .االيجايب النفيس التوافق من مزيد -٤

 .العمل عىل تركز التي السلوكيات من مزيد -٥

 .أطول لفرتة التذكر -٦

 .الداخلية الدافعية من مزيد -٧

 

التعاوينالتعلمباستخدامالطالبعىلتعود التي الفوائد
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١٩٢ 

 



 التعاوين والتعلم الفردي التعلم
 

١٩٣ 

 

عارشالفصلال

 التعاوين والتعلم الفردي التعلم
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١٩٤ 

 

 

 

 

 :الفصل محتويات

 الفردي للتعلم التاريخية الجذور 

 الفردي التعلم مفهوم  

 التقليدي والتعلم الفردي التعلم بني مقارنة 

 الفردي التعلم أهمية 

 الفردي التعلم عليها يقوم التي والنفسية الرتبوية املبادئ 

 الفردي التعليم أمناط 

 الفردي التعلم خصائص 

 الفردي التعلم يف للمعلمني املميزة الخصائص 

 الفردي التعلم يف املعلمني ادوار 

 الفردي التعلم يف للمتعلمني املميزة الخصائص 

 التقليدي والتعلم الفردي التعلم يف املتعلمني ادوار 

 الفردي تعلمال عىل التدريب خطوات 

 الفردي للتعلم الالزمة الدراسية املهارات 

 الفردي التعلم أسلوب عيوب 
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١٩٥ 

 العارش الفصل

 التعاوين والتعلم الفردي التعلم

 

 

 

 بل نظامية مدارس وجود لعدمً نظرا القدمية، الرتبية معً متامشيا القدم منذ الفردي التعليم نشأ

 . الفردي للتعليم األول األساس وهو أنفسهم، األفراد مثابرة عىل االعتامد انك

 ميتد وإمنا التعلم، يف حديثة طريقة وال العلم، عىل جديدة ظاهرة ليس الفردي التعلم وإن

 يف يختلفون يجعلهم األفراد بني العقلية املستويات اختالف أن حيث الخليقة بدء إىل القدم منذ جذوره

 أن الرتبوية الدراسات وتؤكد وخرباته، قدراته حسب كل اآلخرين عن تعلمهم ورسعة تيعابهماس مدى

 أهمية عىل أكدوا  الذين ،)أرسطو ،أفالطون ،سقراط (الفالسفة روادها ابرز من والتي اإلغريقية الرتبية

 مع تتفق لتيا  وبالطريقة يناسبه ما لتعلم املتعلم للفرد الحرية إعطاء خالل من الفردي التعليم

 .به الخاصة إمكانياته

 الفرد تربية  أسس وضع حيث) كونفوشيوس (الفيلسوف رأسها وعىل القدمية الصينية الرتبية ماأ

 .الصينية الرتبية يف الفردي التعليم منط مؤسس) كونفوشيوس (ويعد ،واحتياجاته قدراته وفق عىل

 دور له وكان والجامعات، املدارس سسأ من أول. م.ق) ١٠٠ (حمورايب فيعد السومريني عند ماأ

 إنفراد عىل كل األشخاص يخترب كان إذ الرتبية، يف ًرائعا ًمنوذجا ويعد لألطفال الفردي التعليم يف كبري

 خالل من الطالب عقل يف العلم هذا تفاعل مدى ليعرف الحكمة، عن ويسألهم تعلموه الذي بالعلم

 .         الطالب به يتميز أن يجب الذي التفكري

 التعلـيم عـىل الفـرد تـدريب عـىلً أساسـا القدميـة مـرص يف الفرعونيـة الرتبية واعتمدت

َوهـو( :تعـاىل بقولـه الطلبـة، بـني الفرديـة بـالفروق اإلسالم أعرتف كام. الفردي ُ ِالـذي َ ْجعلكُـم َّ َ َ َ 

َخالئف ِ َ ِاألرض َ ْ َ َورفع ْ َ َ ْبعَضكُم َ َفوق َْ ْ ٍبعض َ ْ ٍدرجات َ َ َ ْليبلوكُم َ َ ُ ِّْ  أكـد وقد ،)١٦٥:اإلنعام( )ْآتَاكُم َما ِيف َ

  فنجـد ،"اللحـد إىل املهـد مـن العلـم اطلبوا " :بقوله) وسلم اله وعىل عليه لـلـها صىل (الرسول

الفرديللتعلمالتاريخية الجذور
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١٩٦ 

 مـا مـضمون وهـذا الحياة، مدى الرتبية أو املستمرة الرتبية عىل املسلمني حث الحديث هذا مضمون يف

 . الفردي التعلم يحققه

 العرص يف الرتبويني من الكثري به أهتم التي املهمة األساليب من الفردي التعليم أسلوب يعد

 من عنها ينجم وما الطلبة بني الفردية الفروق مشكلة ومنها تواجههم، التي املشكالت واجهةمل الحديث

 . أخرى مشكالت

 يف محاولة أول وهي باسمه سميت التعليم يف طريقة بوضع ،١٩٣٥ عام سكرن العامل قام فقد

 حسب يتعلمل طالب لكل الوقت منح عىل طريقته وأكدت املربمج، بالتعليم وسميت الفردي التعليم

 التعلم يتعزز وليك عدمها من صحتها حيث من استجاباته عىل يتعرف وليك التعلم، يف الخاصة إمكاناته

 لعددً منطلقا يعد والذي واقعيته، وزيادة تعلمه فاعلية يزيد مام إجاباته من صحة عىل نهأ يعلم عندما

 التعزيز، مبادئ يتضمن والذي ،ايئاإلجر الرشطي التعليم مبادئ حملوا الذين واملربني الباحثني من

 تركز إذ التعليم، تفريد إىل منها كل تسعى مختلفة وطرائق عدة أساليب ظهرت ومهمتهم ،األثر وقانون

 .الفردي السلوك من معينة جوانب عىل

 تقدمه أمر ويرتك بالفرد يهتم منهجي تغري وهو والتعلم، التعليم من ًمنطا الفردي التعليم يعد

 وقدراتهم، تتناسب تعليمية بخربات الطلبة يزود انه كام الذاتية، تعلمه ورسعة الفردية همقدرات حسب

 فرد أي وقدراته،عن وذكائه عقله يف مستقل كفرد بالفرد تهتم الفردي، التعليم يف برامج عدة وظهرت

 ،)كيلر (وضع ،حيث)وبلوم كيلر، (مثل الفردي للتعليم برامج بتطوير املربيني من العديد قام وقد آخر،

 التعلم ً،حديثا ظهر وقد ،(Persona led System) الشخيص التعليم وأسامه الفردي للتعليم خطة

 ).    املكتوبة (ثرائيةاإل النصوص طريق عن والتعليم ،املربمج تعليم املصغر، التعلم بالكمبيوتر،

 الطالب يندمج بحيث التعليم، عملية إلدارة اإلجراءات من مجموعة الفردي فالتعليم لذا

 عرض إىل ويهدف والعقلية، املعرفية ومستوياته الخاصة، وقدراته وحاجاته تتناسب تعلمية مبهامت

 السابقة، املعرفة حيث، من يناسبه الذي النشاط اختيار حرية للطالب تتيح مختلفة بأشكال املعلومات

 املعلم من محدد أرشاف وتحت اإلتقان درجة إىل فيها املرغوب األهداف تحقيق بهدف تعلمه، ورسعة

 :وتطبيق هذا االسلوب يتم من خالل
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 .تزويد الفصول بكل املواد التعليمية التي تالئم الطالب مع مراعاة الفروق الفردية بينهم -

استخدام التعزيز االيجايب الواصف للعمل ذاته بعد كل انجاز ينجزه الطالب باإلضافة إىل  -

 .التغذية الراجعة

طالب باستخدام كل الوسائل املوجودة داخل الفصل وذلك بإتباع القوانني املحددة السامح لل -

 .لذلك مع إعطاءه الحرية للتعلم

 

 

 التعليمية معتمدا باألنشطة تعليم املتعلم من خالل قيامه إىلالتعلم الفردي هو نظام يهدف 

بالطريقة التي يراها مناسبة الكتساب املعلومات  وحاجاته، ووإمكاناتهعىل نفسه، وفق قدراته 

 املعلم وتوجيهه إرشاف من أدىن مهارات التعلم الذايت مع حد إىل باإلضافةواالتجاهات واملهارات 

 :، وعرف التعلم الفردي كل منوإرشاده

 تعريف نشوان  -

لقيام مبسؤولية  حيث يتاح للتلميذ اوإجراءات من مواد دراسية يتألفهو نظام ذو مرونة عالية 

 . هذا التخطيطأساسكبرية يف تخطيط برامج دراسية، وفيها يتحدد تقدمهم عىل 

  اإلبرايشتعريف  -

 ويقوم بوظيفته الخاصة يف املجتمع الذي يعد نفسه ، ترتك الفرصة للفرد ليعمل مستقالًأنهو 

 . فيه عامالًًعضوا

 تعريف الخطيب -

 ذاتية تأكيد تساعد عىل تحسني التعليم عن طريق هو عبارة عن مجموعة من العمليات التي

 املتعلمني من خالل برامج تعليمية معينة للعمل عىل خلق اتجاهات ومهارات رضورية لدى األفراد

 .املعلمني والطالب عىل السواء

 تعريف جامع   -

ــو  ــلوبه ــساب األس ــة الكت ــف التعليمي ــىل املواق ــسه ع ــاملرور بنف ــرد ب ــه الف ــوم ب ــذي يق   ال

  فـاملتعلم هـو الـذي يقـرر ، املـتعلمإىلمات واملهارات بحيث ينتقـل محـور االهـتامم مـن املعلـم املعلو

الفرديالتعلم مفهوم
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 من الوسائل والبدائل يختار، ومن ثم يصبح هو املـسؤول عـن تعلمـه وأي يتعلم ومتى ينتهي وأينمتى 

 .وعن النتائج والقرارات التي يتخذها

 تعريف الحيلة -

 تنظيم إىلالتعلمية التي تشكل يف مجملها نظاما يهدف  التعليمية واإلجراءاتهو سلسلة من 

ً  وفقاوإتقان بحيث يتعلم ذاتيا وبدافعية ألوليات ً مختلفة وطبقابأشكالالتعلم وتيسريه للمتعلم 

 .اإلمنائيةلحاجاته وقدراته واهتامماته وميوله وخصائصه 

حة التي ميكن استخدامها يف  من االساليب الناج ما تقدم يعد أسلوب التعلم الفرديإىل ًاستنادا

مجال التعليم ويتم من خالل  تزويد املتعلم باملعلومات التي تساعد عىل االكتشاف بطريقة مقصودة 

 . للتعلم بذاته ومن خالل استخدام قدراته وحاجاتهًومنظمة، أي انه يوفر فرصا

 

 

 اوينز بني فقد التالميذ بني الفردية للفروق مراعاة فيه   النوأسايسري  التعلم الفردي رضوإن

 التالميذ يستطيع عندما يتحقق الفردي التعلم من الهدف إن (Owens&Starton,1980) وستارتون

 عىل التالميذ يحث الفردي األسلوب أن كام ،اآلخرون يختاره عام النظر بغض منهم كل أهداف تحقيق

 املقارنة خالل منو ،أطول ملدة بها واالحتفاظ والحقائق للمعلومات إتقانهم من ويزيد بأنفسهم التعلم

   :ييل وكام بينهام، الفروق نذكر أن ميكن التقليدي والتعلم الفردي التعلم بني

 ميارسه الطالب مبا يتناسب مع ً متاميزا عمالًالفردي،ميارس املتعلم يف املوقف التعليمي  -١

م الخاصة، بينام ميارس جميع الطالب يف التعلم التقليدي مهامت تعليمية ميولهم وقدراته

 .واحدة يتوقع بلوغها يف وقت واحد

 مجموعة من املتعلمني ومبا أوً موجها ذاتيا نحو أداء املتعلم الواحد الفردييكون التعلم  -٢

ة املناسبة يناسب رسعته وطريقة أداءه وبأرشاف املعلم، حيث ينظم تلك الخربات التعليمي

 . مجموعة غري متجانسةأو  التعلم التقليدي موجه نحو الصف أنلها، يف حني 

التقليديوالتعلمالفرديالتعلم بني مقارنة
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 الروتينية غري التعليمية ويتوافر له األعامل يف كثري من الفرديتحرر دور املعلم يف التعلم  -٣

ويكون .  ورعاية الرغبات والحاجات الفردية للمتعلمنيواإلبداع اإلعدادالوقت لتوظيفه يف 

الب منهمكني بعمل هادف مفيد ينور عقولهم وحواسهم، أما املوقف التعليمي التقليدي الط

ًفاألمر مختلف متاما إذ إن خربات املتعلم موجهة نحو أداء املعلم، الذي يكون فيه املدرس 

 عامة ال يعرفها الطالب ويستعمل األهدافًاملصدر الوحيد للمعلومات وغالبا ما تكون 

 . صال ذاتها مع جميع الطلبة وحسب اختيار املعلماملدرس وسائل االت

 ميكن اكتشاف نقاط الضعف ويف وقت مبكر ومعالجتها الفرديأما التقويم يف نظام التعلم  -٤

 يحدد مستوى إذ املتعلم، وذلك بتطبيق اختبارات مرجعية املحك أداءدون أن يؤثر ذلك يف 

لتعلم الذايت وال يقارن تحصيل الطالب الطالب يف ضوء املحكات واملستويات التي يحددها ا

مع باقي زمالئه، إما نظام التعلم التقليدي فتكون الخربات التعليمية موجهه بشكل جمعي 

 يف نهاية املقرر إالال متييز بني الطلبة واالختبارات قليلة وال ميكن اكتشاف فشل الطالب 

والتي يقارن ) الختبارات املعياريةا(تخدم االختبارات جمعية املعيار  ما يسًالدرايس، وغالبا

بها تحصيل الطالب يف الفصل مع باقي زمالئه، ويتوقف نجاحه عىل تحصيل أداء غريه، 

                . والتعلم التقليديالفرديوالشكل التايل يبني مجال املقارنة بني التعلم 

             

 التعلم التقليدي التعلم الفردي مجال املقارنة

 متلق سلبي محور فعال يف التعلم لماملتع

 ملقن واإلبداعيشجع االبتكار  املعلم

 واحدة لكل املتعلمني متنوعة تناسب الفروق الفردية الطرائق

 سمعية برصية لكل املتعلمني متعددة ومتنوعة الوسائل

 وسيلة لعمليات ومتطلبات التفاعل مع العرص الهدف

 املعلميقوم به  يقوم به املتعلم التقويم

 الفرق بني التعلم الفردي والتعلم التقليدي) ٢٦( الشكل 
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ً جعل مبدأ الفروق الفردية أمرا واقعيا من خالل التدريس ملجموعة كبرية من لفرديالتعلم ا ً

ًاتيا  هو التعلم الذي يتم ذلفرديالطالب، وملجموعة متوسطة، أو لطالب واحد، فال نقصد بالتعلم 

ً املقصود تعدد الخربات املعروضة، فالطالب يستلمون ذاتيا الخربة املناسبة وإمناومبعزل عن الطلبة، 

الستعدادهم وميولهم ورسعتهم يف التعلم، فيمكن أن يتعلم طالب واحد أو مجموعة من الطالب عن 

تسبة يعتمد عىل منط  أو صور مرئية أو تقنيات حديثة لكن حجم الخربات التعليمية املكأفالمطريق 

 .يوضح ذلكالشكل التايل  تجمع الطلبة، ووأسلوبالتدريس 

 

 

 

 

 

 

 

  مجموعةأو لطالب واحد توزيع الخربات الفردية ) ٢٧( الشكل 

 :يأيت التعلم الفردي مبا أهميةوتتجىل 

 التعلم الفردي اتجاه حديث يف التعليم وهو يف الوقت نفسه نظام متكامل يتضمن إن -

مجموعة من العنارص التي تشكل مدخالت هذا النظام والتي تتفاعل مع بعضها البعض 

 . الغايات النهائية منهإلعطاء

 الدراسة املستقلة ويف واقع أو للتعلم الذايت ً التعلم الفردي مرادفاأنبويني يعترب بعض الرت -

ن التعلم الفردي اعم واشمل من هذين املفهومني، فالتعلم الذايت هو احد مفردات ، فإاألمر

 الدراسة املستقلة هي الوسيلة أن منها، كام ًالتعلم الذايت ويف الوقت نفسه يعد جزءا

 .لتحقيق التعلم الذايت

الفردي التعلم أهمية

 

خربات فردية عامةخربات

فرديةخربات
 عامة خربات

عامة خربات

فرديةخربات

 كبريةمجموعة
 واحد طالب مجموعة متوسطة أو صغرية
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 التي تقوم بتعليم الفرد يف ضوء قدراته واإلجراءات األنشطةيشتمل التعلم الفردي عىل كافة  -

 . الحرية واالستقاللية يف التعلمإتاحة واتجاهاته بحيث يعطى القدر الكايف من وإمكاناته

 حدة  بعني االعتبار الفروق الفردية بني التالميذ بحيث يتعلم كل فرد عىليأخذالتعلم الفردي  -

 الفرد يختلف يف تفاعله مع املادة الدراسية أن الفروق داخل الفرد مبعنى ًأيضاكام يراعي 

باختالف املواقف التعليمية نتيجة اختالف امليول والرغبات حتى نحو بعض املوضوعات يف 

 .املادة الدراسية

 التعليمية لذلك شطةاألن املناط به تنفيذ ألنه يف التعلم الفردي هو دور املتعلم األساس إن -

 .األهداف الالزمة وكافة الظروف التي تحقق هذه اإلمكاناتالبد من توفري جميع 

 

 

 . التعليمية املحددة لعملية التعلم،وتزيد من إفادتهاألهدافتسهيل  -١

 .بناء خربات تعلمية الحقةالتعرف عىل الخربة السابقة رضوري ل -٢

 عملية مام يسهل تحديد نقاط القوة لدى الطالب،لتعزيزها ونقاط الضعف ملعالجتها، -٣

 .التعلم

 ً. كان الطالب نشطاإذا فعالية أكرثيكون التعلم  -٤

 .ثر يف تثبيت التعلمالتغذية الراجعة املتكررة ذات أ -٥

 .فعالية التعلمثر كبري يف التغذية الراجعة الفورية ذات أ -٦

 .كل طالب له رسعة تعلم خاصة به، عىل وفق قدراته الخاصة -٧

وتنظيم ترتيبات التعزيز للطالب،   الجيدة للظروف التعلمية التعليمية املحتملة،اإلدارة -٨

 . تعلم أكرث فعاليةإىلتؤدي 

 .ية الوسائط التعليمأنواعيختلف الطالب يف طريقة تعلم املحتوى التعليمي بحسب  -٩

 .إتقان التعلم السابق رشط رضوري للتعلم الالحق -١٠

الفردي التعلمعليهايقومالتيوالنفسيةالرتبوية املبادئ
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 وعىل الرغم الفردي والجهود الرتبوية الحديثة عىل ظهور أمناط مختلفة للتعلم األبحاثأسفرت 

تعلم يؤكد عىل استقاللية  تتفق عىل تحقيق أنها إالّ األشكالمن وجود بعض االختالفات بني هذه 

  :األمناطهذه املتعلم وايجابيته ونشاطه ويتناسب مع قدراته واحتياجاته ومن 

 : التعلم املربمج -١

وهي طريقة حديثة يف التعليم والتدريب تؤكد التعلم الذايت للطالب، و مبدأ االستجابة والتعزيز 

ت التعلم  من نظريااألسلوبوقد نشا هذا  .  تهتم بالطالب ودوره النشيط والفعال يف عملية التعلمإذ

 التعلم يحدث عندما تقدم املادة التعليمية للمتعلم عىل أنوهي تفرتض ) سكرن(السلويك، وكان رائدها 

 . له الفرص ليستجيب لها ثم يقدم التعزيز املناسبتهيئشكل مثريات 

ا  يقوم املتعلم بنفسه باكتساب قدر من املعارف واملهارات واالتجاهات والقيم التي يحددهإذ

 مربمجة عىل أومواد تعليمية مطبوعة (الربنامج الذي بني يديه عن طريق وسائط وتقنيات التعلم 

وتتيح هذه الربامج )  جزء من مادةأو مادة أو صوتية أو مرئية يف موضوع معني أرشطةالحاسوب عىل 

عة مستمرة ًالفرص أمام كل متعلم الن يسري يف دراسته وفقا لرسعته الذاتية مع توافر تغذية راج

 . طريقة لربمجة املواد الدراسيةأكرث من وظهرت ،وتقديم التعزيز املناسب لزيادة الدافعية

  :الربمجة الخطية -٢

 وتتواىل يف خط مستقيم وتقدم ًإطارا تسمى كل منها أجزاء إىل تحليل املادة الدراسية إىلوتستند 

 الصحيحة ثم يتابع اإلجابة التايل فيجد اإلطار إىل ثم ينتقل إجابته بحيث يفكر املتعلم ويكتب األسئلة

 ....وهكذا

 : الربمجة التفريعية -٣

 فرعيـة تـضم أكـرث مـن فكـرة، ويكـون الـسؤال مـن منـط بإطـارات تتـصل اإلطاراتهنا 

  التـايل يف التتـابع اإلطـار كانـت صـحيحة يأخـذ فإذا اإلجابةاالختيار من متعدد، واملتعلم يختار 

 

الفردي التعليم أمناط
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 الفرعية، ثم اإلطارات الذي يفرس له الخطأ من بني اإلطار غري صحيحة يأخذ جابةاإل كانت وإذاالرئييس، 

 إىلالعالجي يعود  اإلطار الصحيحة وبعد املرور عىل اإلجابة الختيار أخرى عمل محاوالت إلطاريوجه 

 . الرئييس ويتابعاإلطار

 :التعلم باستخدام الحاسوب  -٤

 )Wilsown(ويلسون و) Atksoun(اتكسون ظهر هذا النوع من التعلم عىل يد كل من 

، وهو عبارة عن برامج يف مجاالت التعلم كافة ميكن بها تقديم املعلومات وتخزينها، )Supes(وسوبس 

  .مام يتيح الفرصة أمام املتعلم ليكتشف بنفسه عن نتائج تعلمه

 

 

 إال  أخرإىللم فال ميكن االنتقال من برنامج تعليمي  يف التعاإلتقان التعلم الفردي يركز عىل إن -١

 . الربنامج األولإتقانبعد 

 . الطالب يف عملهاستقاللية يساعد عىل  -٢

 ..يسهم يف إكساب الخربة والثقة بالنفس للطالب يف عمله -٣

ً التعليم الفردي عد املدرس موجها ومرشدا، ومسهالً للتعلم ومنسقا ومنشطا ملصادرإن -٤ ً ً ً  . الطالبً

 يتحقق بنفسه من تحقيق أن عىل الطالب أن التعليم الفردي من خصائص التعليم الذايت، أي إن -٥

األهداف املوضوعة له، من خالل التغذية الراجعة يف معرفة نتائج عمله أي التحقق من التعلم 

 املدرس غري ومراجعته، لذا فإن التعليم الفردي يقوم عىل الطالب من قبل الطالب ذاته وبتوجيه

 .املبارش

 .يؤخذ عامل الفروق الذاتية للطالب ذاته، أي داخل الفرد يف تفاعله مع املادة الدراسية -٦

 . التكنولوجيااستخدامتساعد طرائق التعليم الفردي عىل تشجيع  -٧

 .مهام للمدرسً يعطي التعليم الفردي دورا -٨

 

 

 :اآلتية يتحىل بالخصائص أنالبد للمعلم يف التعلم الفردي 

الفرديالتعليم خصائص

الفرديالتعلميفللمعلمنياملميزة الخصائص
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 .وأهدافه ملفهوم التعلم الفردي ً وواعياً يكون املعلم مدركاأن -

 . يبلغها املتعلمنيأن التعليمية التي ينبغي باألهداف يكون املعلم عىل علم أن -

 .بأهميته للتعليم الفردي وعىل قناعة ً يكون املعلم متحمساأن -

 .وإعدادها عىل تنظيم املواد التعليمية املفردة ً يكون املعلم قادراأن -

 . عن استفسارات املتعلمني وتساؤالتهماإلجابة عىل ً يكون املعلم قادراأن -

 . الظروف املناسبة للدراسة الذاتية للمتعلمأفضل يحرص املعلم عىل توفري أن -

 . التعليميةباألنشطةلمني وقيامهم  عىل متابعة تعلم املتعً يكون املعلم قادراأن -

 . باملادة الدراسية واملفاهيم والحقائق التي تتضمنهاً يكون املعلم ملامأن -

 . والطرائق ذات العالقة بالتعلم الفرديباألساليبً  يكون املعلم ملامأن -

 

 

 :يأيتتتمثل ادوار املعلمني يف التعلم الفردي مبا 

 . املواد التعليميةإعداداملشاركة يف   -

 . املتعلمني نحو كيفية استخدام املواد التعليميةوإرشادتوجيه   -

 .تقديم العون الالزم للمتعلمني عند الحاجة وبالقدر الذي يحتاجونه  -

 . عىل تعليم املتعلمني ودراستهم الذاتيةاإلرشاف  -

 .توفري املواد التعليمية الالزمة  -

 .تشجيع املتعلمني عىل التعلم الفردي  -

 . التي يقع فيها املتعلمنياألخطاءتصحيح   -

 .كتابة تقارير دورية عن سري العمل لالستفادة منها يف الربامج التالية  -

 

 

عرفية بصورة تساعدهم عىل انجاز القدرة عىل استخدام االسرتاتيجيات املعرفية وما وراء امل -

 . التي يكلفون بهااألكادمييةمهامهم 

 .أهدافالقدرة عىل التخطيط والتحكم وتوجيه كافة الجهود نحو تحقيق ما حدد من  -

الفرديالتعلميف املعلمني أدوار

 الفرديالتعلميفللمتعلمنياملميزة الخصائص
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يظهر املتعلم يف التعلم الفردي مجموعة من املعتقدات الخاصة بالدافعية واالنفعاالت  -

 األحاسيسقدرة عىل تحقيق النتائج االيجابية وتنمية  بفاعلية الذات والكاإلحساسالتكيفية 

 .االيجابية نحو املهمة كالرضا والحامس

ميتلك املتعلم يف التعلم الفردي املهارات التي يستطيع من خاللها بناء بيئات تعليمية  -

 ومتكنهم من التحكم يف الوقت واملجهود الذي يبذلونه يف مهام ،تساعدهم عىل التعلم

 .تعليمية

 عملية أثناء واضحة ومحددة يسعون لتحقيقها وخطة يلتزمون بها أهدافالقدرة عىل وضع  -

 .التعلم

 . السابقباألداء الحايل األداء محددة ومقارنة أهداف إىلالقدرة عىل التقويم الذايت استنادا  -

 . من التحدي واثبات الذاتًالقدرة عىل النجاح يف املهام التي تتطلب نوعا -

ملتعلم يف التعلم الفردي بالثقة بالنفس ودوافع ذاتية مستقلة تساعد عىل تحقيق يتسم ا -

 . التعلمأهداف

 دعت الحاجة إن وتعديل مساره األداء عملية التعلم ومراقبة أثناء القدرة عىل تركيز االنتباه  -

 . ذلكإىل

 .إتقانه سبيل  من الجهد واملثابرة يفًامليل نحو املوضوع املراد تعلمه ويبذلون مزيدا -

 .يتكيفون مع العوامل السياقية للمهام ويبحثون عن طرق مثىل لتحسني تعلمهم -

 والناقد ويربطون بني الفكر واإلبداعي التأميل متعددة من التفكري مثل التفكري ًأمناطاميارسون  -

 . التعلمأنشطةوالعمل من خالل مامرسة 

والشكل التايل يوضح . لتي تدعم عملية التعلم البحث عن املصادر االجتامعية اإىلمييلون  -

 .خصائص املتعلم يف التعلم الفردي

 خصائص املتعلم يف التعلم الفردي املتغري ت

 الهدف ١
 أهداف إىليوضع نظاما من الخطوات املتدرجة التي تؤدي 

 . يف ضوئهاأدائهبعيدة، ويسعى لتقويم 

 توجه الهدف ٢
، مبعنى انه يرغب يف زيادة  موجهة نحو املهمةأداء أهدافيضع 

 .الكفاية وتقويم خربات التعلم بنفسه
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 خصائص املتعلم يف التعلم الفردي املتغري ت

 فعالية الذات ٣
 دافعية إىللديه معتقدات قوية عن فعالية الذات التي  تؤدي 

 عالية املستوى ومراقبة وأهدافقوية للتعلم وتنظيم الذات بفعالية 
 .الذات، وتوقعات مرغوبة للنواتج

٤ 
االهتامم 
 الداخيل

 املهمة التي يتعلمها ويبحث أو بالغا باملوضوع مايظهر اهتام
بنشاط عن فرص التعلم، ويبذل جهدا للتعلم واملثابرة بالرغم من 

 .وجود املشكالت
 .األداء/ يركز انتباهه الكامل عىل التعلم الرتكيز ٥

٦ 
اسرتاتيجيات 

 التعلم
 أويكيف ويطور من طرق وتقنيات التعلم مثل التعبري اللفظي 

 .األداء النمذجة لتحسني استخدام
 .أدائه فانه يعدل من األمر تطلب وإذايالحظ تعلمه الخاص  مراقبة الذات ٧

 تقويم الذات ٨
 أهداف الخاص ويعتمد تقوميه الذايت عىل وأداءهيقوم تعلمه 

 . السابقبأدائهواضحة وضبط ذايت يقارن تعلمه الحايل 

 العزو ٩
 إىل أو الخطأ الطريقة أو اتيجيةاإلسرت إىليعزو النتائج املتواضعة 

 .التمرين غري الكايف

 توقعات النتيجة ١٠
 أهدافه إىل يدير مهامه بنفسه ويصل أنيعتقد انه يستطيع 

 .وأداءهويحسن نتائجه 

 التكيف 
 محددة بوضوح وبضبط أهداف مبساعدة األداءيحسن وينظم 

 .يةذايت وتقويم دقيق للذات ويضع يف اعتباره العوامل السياق
 خصائص املتعلم يف التعلم الفردي ) ٢٨(الشكل 

 

 

 :اآليتيتحدد الفرق بني ادوار املتعلمني يف التعلم الفردي والتعلم التقليدي يف الشكل 

  التقليديادوار املتعلمني يف التعلم ادوار املتعلمني يف التعلم الفرديت

 .الحرية يف التفكري والتعبري ١
 أوااللتزام بوجهة نظر املعلم يف ترتيب املادة 

 .املحتوى

 .االعتامد عىل املعلم عند اتخاذ القرارات .االعتامد عىل الذات عند اتخاذ القرارات ٢

التقليديوالتعلمالفرديالتعلميفاملتعلمنيأدوار بني الفرق
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  التقليديادوار املتعلمني يف التعلم ادوار املتعلمني يف التعلم الفرديت
 .سيادة روح التنافس .قرانسيادة روح التعاون مع األ ٣
 .ولية قد تكون مشرتكة بني املعلم والطالباملسؤ .املسؤولية الذاتية ٤

٥ 
استخدام اسرتاتيجيات ما وراء معرفية 

 .األخرى االسرتاتيجيات إىل إضافة
 تقوم عىل الحفظ ونادرا ما أساليباستخدام 

 .يستخدم اسرتاتيجيات ما وراء معرفية
 .دوافع التعلم خارجية .دوافع التعلم نابعة من ذات املتعلم ٦

٧ 
عىل التفكري بطرق مختلفة مثل االعتامد 

 .، التفكري التباعدياإلبداعاالكتشاف، ،االستقراء
 .االعتامد عىل التفكري االستنتاجي والتقاريب

 .التعزيز خارجي .التعزيز داخيل ٨
 .تقويم عملية التعلم خارجية تعتمد عىل املتعلم .تقويم عملية التعلم يتم ذاتيا ٩

١٠
 التعلم تعتمد عىل استخدام وسائل متعددة يف

 ). التنظيمإعادةمراجع، طرق البحث، (املرونة 
اقتصار الوسائل عىل ما يقدم داخل غرفة الصف، 

 . واملنهاج، واملقررات الدراسية،مثل الكتاب
 ادوار املتعلمني يف التعلم الفردي والتعلم التقليدي) ٢٩( الشكل 

 

 

خطوات التدريب عىل هذه اإلسرتاتيجية يف ) (Rayan,et.al,1986يان وآخرون وقد لخص ر

 :النقاط التالية

-النموذج(يقوم النموذج بأداء العمل يف الوقت الذي يتكلم فيه مع نفسه بصوت مرتفع  -

 .)املعلم

 .)املعلم -النموذج(يقوم املتعلم بأداء الدور نفسه تحت إرشاف النموذج  -

 .مبراجعة التعليامت مع نفسهيقوم املتعلم  -

 أفعل؟ وهل استخدم خطتي أنماذا يجب عيل  :يستخدم املتعلم فنية االستفهام الذايت مثل -

 الخاصة؟ وكيف كان أدايئ؟

 :وأكدت الدراسات واألبحاث أهمية هذا األسلوب ولألسباب اآلتية

 .هنه يؤكد عىل املبادرة الذاتية وذلك بإرشاك املتعلم يف تدريب نفسإ -

الفرديالتعلمعىلالتدريب خطوات
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 .يزود الطفل بطرق خاصة لحل املشاكل -

 .تعزز استقاللية املتعلم بجعله يتبع النموذج الذي قدمه املعلم -

وهناك اسرتاتيجيات أخرى ترتبط بالتعلم الفردي ومنها األسلوب املعروف بالقواعد العامة 

م بتغطية أو ويتمثل بتحدث التلميذ مع نفسه وهو يقو) روبنسون( لعامل النفس SQ3Rلالستذكار 

مسح الفصل ثم يعيد صياغة عناوين الفصل يف صورة أسئلة ثم يجيب عليها وبعد ذلك يتعلم الرتكيز 

عىل قراءة الفصل ثم االسرتجاع ملا قراه ثم مراجعة الفصل بعد االنتهاء من العمل وباستخدام هذه 

 .ملعلماإلسرتاتيجية يتمكن التلميذ من العمل بدرجة أكرب من االستقاللية عن ا

 

 

 :فيام ييل بعض املهارات الدراسية التي يقوم املتعلم الفردي، وهي كام ييل

 الذاتية يف التعلم مهارة الرسعة -

ن يتقدم يف عملية التعلم بحسب أ الفرصة للمتعلم ببإتاحةيتميز التعلم الفردي ورسعته الذاتية 

 .ةقدراته الخاص

  املهامت التعليميةإتقان -

 املتعلم للمهمة التي يقوم بتعلمها بدرجة عالية من إجادة املهامت التعليمية بإتقانيقصد 

 .بإتقان  املهمة السابقة إمتام يتمكن من أن بعد إال مهمة تالية إىل بحيث ال يسمح له باالنتقال اإلتقان

 التعلم الذايت والدراسة الذاتية املستقلة -

كد التعلم الفردي عىل مبدأ تعليم املتعلم كيف يتعلم وكيف يتابع عملية تعلمه وليك يتحقق يؤ

 .ذلك يقوم املعلم بتنمية مهارات املتعلم يف التعلم الفردي والدراسة الذاتية املستقلة

 مهارات التقويم الذايت -

تمكن املتعلم مـن ينمي التعلم الفردي مهارات التقويم الذايت، ففي االختبارات القبلية ي

  اختبـارات التقـويم أمـا ويتخذ قراره الـذايت مـن نقطـة البدايـة، أهدافهمعرفة مستواه ويحدد 

 

الفرديللتعلمالالزمةالدراسية املهارات



 التعاوين والتعلم الفردي التعلم
 

٢٠٩ 

 مساعدة املتعلم عىل معرفة منوه وتقدمه بعد االنتهاء من كل جزء من محتوى املادة إىلالذايت فتهدف 

 ملا تعلم إتقانهية عن مستوى التعليمية حيث تزود هذه االختبارات املتعلم بالتغذية الراجعة الفور

 . املرجوةاألهدافومدى تحقيقه 

 مهارات استخدام املكتبة -

 والتقارير والتجارب وغريها، باألبحاث عىل قيام املتعلم أهدافهيعتمد التعلم الفردي يف تحقيق 

ادها  من مصادر التعلم، وذلك لالستفادة من موأسايس املكتبة كمصدر إىلمام يستدعي رجوع املتعلم 

كالكتب والدوريات واملجالت واملراجع والصور، وغريها، وعليه فان اكتساب املتعلم مهارات : املختلفة

 التعليمية، ويساعده عىل توفري الوقت والجهد للحصول أهدافهاستخدام املكتبة يساعده عىل تحقيق 

 .عىل املعلومات واملعارف

 مهارات استخدام التقنيات -

 والفيديو الحاسوب مثل تشغيلها وطرق الحديثة التقنيات الستخدام املتعلم يدفع التعلم الفردي

  .املعلومات لعرض تستخدم التي االجهزة من وغريها ،الرشائح عرض وجهاز

 مهارات الدراسة الفاعلة -

مع املعلومات   الدراسة الفاعلة هي املهارة التي تساعد املتعلم عىل التفاعل النشطمهاراتن إ

ملعرفية وتحصيلها بشكل جيد، وهي التي تطور وتنمي لديه الطرق املناسبة للفهم والتطبيق، والخربات ا

  .هداف التعليم عامة والتعليم الفردي بشكل خاصأسايس لتحقيق أوهي رشط 

 
 

للتلميذ  حيث يتاح وإجراءات من مواد كثرية يتألفالتعلم الفردي هو نظام ذو مرونة عالية 

 هذا التخطيط، أساسالقيام مبسؤولية كبرية يف تخطيط برامج دراسية وفيها يتحدد تقدمهم عىل 

 :وللتعلم الفردي عيوب، هي

 .يحتاج إىل أجهزة وبرامج ووسائل خاصة بكل فصل -

 .يحتاج إىل معلمني متخصصني يف اإلرشاف عىل املتعلمني وملمني بكل ما يقدم له -

 ً.املتعلم يعمل وحيداألن  املعلم واملتعلم، ضعف العالقة بني -

الفرديالتعلمأسلوب عيوب
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 .نه ال يالئم املرحلة االبتدائية الدنياإ -

 .نه صعب عىل املتعلمني الضعاف يف القراءةإ -

 . والتوجيهاتاإلرشاداتنه غري مالئم للمتعلمني الذين ال يتبعون إ -

املناقشات الجامعية، وتعلم  الرياضية الجامعية، وكاأللعابنه ال يصلح لبعض املواد الدراسية إ -

 .الدراما

 املساعدة، وتفريد التعلم إىل يحتاجون دوما ألنهميعد صعبا عىل املتعلمني بطيء التعلم  -

 أشكال بعض إن أثبتت بان بعض الدراسات ً الدراسة الذاتية والتعلم الفردي، علامإىليحتاج 

 .تفريد التعلم تالئم املتعلمني بطيء التعلم

 األمور وهذه ، املادية والتسهيالت الفيزيائيةاإلمكانات إىلنه يحتاج  جيد، كام أإعداد إىليحتاج  -

 .قد تكون صعبة التحقيق يف الدول النامية

ن املعلمني أ فوإال، بأهميته األمور وأولياء تدريب املعلمني، وتوعية املتعلمني إىليحتاج  -

 .يد التعلمبخصائصهم الحالية غري قادرين عىل تنفيذ برامج تفر

 الرتبية عملية اجتامعية تتم من خالل التفاعل بني املعلم واملتعلمني من جهة وبني إن -

 يف ً ما مل يكن مقرراً، ولذلك يتعلم املتعلمني من بعضهم بعضاأخرىاملتعلمني من جهة 

 املنهاج الدرايس بوجه عام ويف تفريد التعلم تضعف التفاعالت بني أوالكتب املدرسية 

، وقد يشعر املتعلمني بامللل وعدم أخرىعلمني من جهة وبني املتعلمني واملعلم من جهة املت

 .ه ال يوفر مجاالت للمناقشة الجامعيةأالتحدي، كام 

 

 لهم خصائصهم ويراعي ما يوجد كأفراد التعلم الفردي يهتم باملتعلمني إن ما تقدم إىل ًاستنادا

 املتعلم باعتباره شخصية متميزة والعناية به يكون وفق بينهم من فروق فردية كام يركز عىل قدرات

 .قدراته واستعداداته
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 الفصل الحادي عرش

 التعلم التنافيس والتعلم التعاوين
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 :محتويات الفصل

  مفهوم التعلم التنافيسإىلاملدخل  

 مفهوم التعلم التنافيس 

 التعلم التنافيسأنواع  

 مميزات التعلم التنافيس 

 عيوب التعلم التنافيس 

 التعلم التنافيسدور املعلم يف  

 دور املتعلم يف التعلم التنافيس 

 الفرق بني التعلم التعاوين والتعلم التنافيس 
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 الحادي عرشالفصل 

 التعلم التنافيس والتعلم التعاوين

 

 

يرغـب، ونفـس  يشء نفـيس أي يتنـافس وبأنـهمفهـوم التنـافس  إىل ) ١٩٥٦ابن منظـور، (يشري 

 فيه كذلك رجل نافس ونفيس والجمع نفـاس ًاليشء بالضم نفاسة فهو نفيس ونافس ورفع وصار مرغوبا

ويف ذلك فليتنـافس : "وأنفس اليشء صار نفيسا وهذا أنفس مايل أي أحبه وأكرمه عندي، ويف قوله تعاىل

 .أي يف ذلك فليرتاغب املرتاغبون " املتنافسون

 الـذي اآلخـر هو املحاولة للفوز بيشء عن طريق هزميـة (Oxford,1992) أكسفوردويف قاموس 

 .فيعني الرغبة يف اليشء واالنفراد به) ١٩٩٤لسان العرب ،(يحاول فعل اليشء نفسه، ويف 

  مبارزة شعورية ينشد فيها الفـرد أو الجامعـة الحـصول عـىلبأنهفريى ) (Good,1956 كود وأما

 شـكل مـن أشـكال التفاعـل بأنـه (Gould,1965 فـق مـع كولـدويت .منافع مقابل فرد أو جامعة أخـرى

 غري مبارش، شخـيص أو  األهداف الصعبة وقد يكون مبارشإىلالداخيل املتضمن الكفاح من أجل الوصول 

  . االبتعاد عن استخدام القوة والعنفإىلأو غري شخيص ومييل 

 إحبـاط الغـري ويتـضمن  رصاع يـستهدف االنتـصار والتفـوق عـىلبأنهفريى ) ١٩٧٣راجح ، (وأما 

هـو سـعي الفـرد )  (Websters,1978يف حـني يـرى وبـسرت  . نجاح الغري، أي يتـضمن تعـارض املـصالح

فريى هـو مجاهـدة ) ١٩٨٨دسوقي، ( وأما، إليهاللحصول عىل أهداف يسعى اآلخرون جاهدين للوصول 

ي  أنـه مجاهـدة متبادلـة بـني   لالنتـصار،ً الذين يسعون هم أيضااألشخاصالفرد لالنتصار عىل غريه من 

 . يف سبيل هدفأكرثشخصني أو جامعتني أو 

املدخل إىل مفهوم التعلم التنافيس
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 نتائج التجارب بية املنافسة بقصد التفوق خاصة وإنوتشجع الكثري من املجتمعات وخاصة العر

 من مختلف األعامر بغريهم ممـن األطفال التقليل من تأثر إىل املنافسة تؤدي أنوالدراسات قد أظهرت 

ً  حـني يعملـون أزواجـااألطفـالن  الجـودة يف العمـل واألداء وذلـك ألإىلل وتـؤدي يقومون بنفس العمـ

 .   مام كانوا يعملون فرادى يف منافساتهمأكرث يجتهدون أويجدون 

 أن ظهور للتنـافس كـان يف العـصور القدميـة، لقـد اتفـق املؤرخـون عـىل أوليسجل التاريخ أن 

 وادي إىلمنـسوب )  النياتـدرايل (اإلنـسان، كـان يعـيش ألولا منها الطـور أطوار مر بثالثة األول اإلنسان

 يأكـل قديم أشبه بـالحيوان إلنسان حيث وجدت بقايا هيكل عظمي بأملانياالنياتدرال قرب دوسيلدوف 

 األوىل هـو الفعاليـة األكـل ليدافع عن نفـسه، فلقـد كـان األحجار، وينام يف العراء ويستعمل ًالطعام نيا

 لخطـر املداهمـة مـن ً التـي ال يكـون فيهـا معرضـااألوقـات يف وأسعدته، األول ساناإلنالتي انشغل بها 

 .األعداء

 ألول الكهـف فعـاش إىل النـار واهتـدى اإلنـسانعرف ) الطور الثاين(ويف العرص الحجري القديم 

 القـديم بعـض اإلنسانولقد ترك ( األحجار البدائية من األدواتمرة يف جامعات كام استطاع عمل بعض 

 ).لرسوم عىل جدران الكهوف كام يف كهوف اسبانيا وفرنساا

 وبـدون شـك بعـض الوقـت ًفلقد وجد دامئـا) الطور الثالث( العرص الحجري الحديث إنسان أما

 من الكتابة البدائية، والفن، والزراعـة، وأنواع اإلنسان تطور الكالم عند إىلالحر، فلقد ساعد توفر الوقت 

 مـن حيـاة ً شـيئاأنوالقـوس واملنـسوجات، وسـخر الحيوانـات لخدمتـه، كام اكتـشف الفخـار والـسهم 

 .االستقرار قد وجدت يف هذا العرص 

متثلـت بـالركض والقفـز والـصيد  والرمـي  أما التنافس فقـد كـان لـه دور بـارز يف تلـك العـصور

هـروب مـن  البدايئ للحفـاظ عـىل حياتـه والاإلنسانواملالكمة والسباحة واملصارعة التي كان يستخدمها 

 . والحصول عىل طعامهأعدائه

 من االحتفاالت الدينية للحضارات يف مرص وبالد ما بني ً التنافسية جزءااأللعابفلقد كانت بعض 

 عىل األفراد قبل امليالد يشجعون ٤٠٠٠، حيث كان رجال الدين يف البالد السومرية عام )العراق( النهرين

  .    لآللهة كنوع من الطقوس املقدسة وللتقرب أللعاباالتنافسية وغريها من  األلعاباستخدام 
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 املرصيني القدماء عىل وجود التنافس املتمثل يف بـراعتهم يف املبـارزة آثار يف مرص، فلقد دلت أما

 والــسهام والنبــال األقــواس الــصيد والــسباحة واســتعامل ألنــواعبالعــيص واملــصارعة وكــذلك مامرســتهم 

 جنـب صـلواتهم إىلعـب حيـث توجـد منقوشـة عـىل جـدران مقـابرهم  اللأدواتوالحراب وغريها من 

 . التنافسية لأللعابودعواتهم الدينية مام يدل عىل اهتاممهم وتقديرهم 

 من عرفوا اللعب التنافيس يف اللعب بـالكرات ومنهـا الكـرات أول قدماء املرصيني هم أطفال أما

.  كالخـشخاشةاألخـرى اللعـب أنـواعالعديد من الزجاجية والجلد والقش والخيط، والحجارة، كام عرفوا 

 األرسةوالدمى املصنوعة من الخشب لبعض الطيور والحيوانات الصغرية، فقد عرث يف داخل مقربتـني مـن 

  مصنوعة مـن نفـس املـادة،أخرى املصنوعة من مادة العاج وعىل مناذج األسود عىل مجموعة من األوىل

 . حلقة وكل منهام ممسك بالعصا املعقوفةأول محلها طوق  الكرة قد حأن إالوعرفوا لعبة الهويك 

 قد بلغت ذروتهـا مـا بـني اإلغريق وشواطئ املدن الفينيقية يف البحر املتوسط أنويشهد التاريخ 

) ٧٧٦(  االوملبية يف اليونان سنة األلعاب قبيل انطالق أي القرن الثامن قبل امليالد، وأواسطالقرن العارش 

 املدن الفينيقيـة العريقـة التـي تقـع إحدىوهي ) ستاد عمريت( مدينة أن عىل ذلك م، ومن الدالئل.ق

 فيهـا أقيمـت قبل القـرن الخـامس عـرش قبـل املـيالد، قـد أنشئتعىل الساحل الفينيقي الشاميل والتي 

 البحر عنـد مـصب نهـر شاطئ املائية فعىل األلعاب العاب عمريت تضمنت أن االوملبية ويظهر األلعاب

 العـاب إلقامـة مكانـا معـدا ١٨٦٠ شـاهد رينـان سـنة ًمـرتا) ٧٠٠(الذي يبعد عن الستاد نحـو عمريت 

 ). السباحة والغوص والتجذيف(  لها عالقة بالبحرأخرىرياضية 

 عالقة وثيقـة بـالنواحي الدينيـة لأللعاب والرومانية فقد كان اإلغريقية يف كل من الحضارتني أما

 ً.ودينياً  وطنياً واجباباعتبارها الرياضية األلعابتعلمون ويف بالد اليونان كان الفتيان ي

اعتمــده  االوملبيــة يف اليونــان القدميــة، وأول تــسجيل تــاريخي األلعــابوكــذلك عرفــت 

  الفـائزين بأسـامءم، ومنذ ذلك التـاريخ توجـد سـجالت دقيقـة .ق) ٧٧٦(املؤرخون بدأ يف عام  

  يف منطقــة البلوبــونيز (Olympic) ل أوملبيــايف املــسابقات االوملبيــة التــي كانــت تقــام يف ســه
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(Peloponnese)  لإللـهً  تقديـسااأللعابعىل شكل حفالت دينية و رياضية و ترويجية، حيث تقام هذه 

) ٣٩٤( وحتى عام )م. ق٧٧٦( من عام ًبصورة دورية مرة كل أربع سنوات ابتداءا) (Zeus  زيوساألعظم

  .األلعابحيث توقفت تلك .  م.ق

 فكرة عن طرق السباحة التي كانـت مـستخدمة مـن األواين النقوش التي اكتشفت عىل وتعطينا

 أوجـه مـن ً هامـاً والتـي تـشبه الـسباحة الحـرة، واحتلـت العـاب الـسباحة الـرسيعة ركنـااإلغريققبل 

، فقـد كتـب  Grecian Herminie Games والتـي عرفـت باسـماإلغريـقاملنافسات التي كان ينظمهـا 

لعاب املنافسات يف الـسباحة بـدأت  أأن ويقال ً جداً ماهراً اوليسوس كان سباحاأن لياذةاإلهومريوس يف 

 . يف العرص الهومريي يف اليونان

 باسـتخدام التنافسية متسمة بطابع العنف كألعاب املقاتلة املختلفة األلعاب الرومان فكانت أما

لتي كانت تستخدم يف الحفالت العامة فترتك  والنمور والتامسيح وغريها من الحيوانات املفرتسة، ااألسود

 العنيفـة الرتويجيـة األلعـاب و املجـرمني، ومـن األرسى تطلق عـىل أو مع الصيادين أوللقتال فيام بينها 

 التي كانت شائعة يف روما هي سباق املركبات واملـصارعة، حيـث كـان الغـرض مـن اللعـب هـو األخرى

 . من العملًفسية جزءاالتنا األلعاب أصبحتتدريب الجنود بحيث 

 األلعــاب مل يتــذوقوا أنهــم إال الرومــان إىل  واملحافظــة عليهــا اإلغريقيــةويرجــع نقــل الحــضارة 

 فاستبدلوها بالعاب الفالدياتور ومصارعة الحيوانات والعاب الخيل والتدافع يف املاء، وقد كتب اإلغريقية

الت يوليوس قيرص يف روما كانت قوات مـن صـور، نه يف احتفاأ" بويلبيك عن التدافع يف املاء تونان لودي

 ".ومرص تشارك يف العاب التدافع يف املاء ضمن االمفيتياتر وهي عىل شكل قتال بحري

 اإلمرباطورية انهيار إىل أدت التي األسبابحد يف روما كان أ التنافسية العنيفة األلعاب أسلوب إن

 مــن ً والتطــور، بــل كــان نوعــاواإلبــداع النمــو إىل ، ذلــك الن اللعــب التنافــيس مل يكــن يــؤديالرومانيــة

 .النشاطات الرببرية الدموية 

)  والرومـاناإلغريـق( األطفـال التـي كـان األدوات عن بعض األثريةلقد دلت الحفريات 

  الرياضـية الحاليـة ككـرة القـدم التـي كانـت األلعـابيلعبون بها والتي هي قريبة الـشبه مـن 
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اللعـب التـي تحمـل عـىل العجـالت و) النحلـة( والدوامـة واألطـواقلقش مصنوعة من الطني املمزوج با

 وأحجـام بأشـكالأشكال للضفادع والتامسيح والجياد والجاموس والبقـر والجالجـل التـي كانـت تعـرف 

 أحجـار الحيوانات املصنوعة من الطـني املحـروق وبـداخلها أومختلفة، حيث كانت تتخذ أشكال األواين 

 . تحريكها كام عرفت الطبلة صوت عندإلحداثصغرية 

 ألفـراد واأللعـاب اإلبداعيـة واألعـامل يف الصني فلقد كانت هناك عالقـة وثيقـة بـني الثقافـة أما

املجتمع، فلعبة الصيد والقنص كانت تخص نبالء الصني القدماء، بينام الـرقص قـد مارسـه صـغار النـبالء 

 .كرقصة الدرع والحربة

 التنافـسية ومنهـا كـرة القـدم األلعـابني القـدماء لـبعض يالـصين مامرسـة إىل تشري األدلة أن إال

 . املائية والصيد والرمي بالقوس والنشاب واملالكمة واملصارعة والبولو والرقصواأللعابوالطائرة 

 أوقـات التنافـسية التـي كـانوا ميارسـونها يف األلعابأما يف الهند فقد عرف الهنود القدماء بعض 

 .والنشاب واملبارزة وصيد الحيوانات كام عرفوا رياضة اليوجا ولعبة الشطرنجفراغهم كالرمي بالقوس 

ً  هامـاً الرياضـية دورااأللعـاب، فقد لعبت اإلسالمننىس دور اللعب التنافيس عند العرب قبل  وال

لقـد كـان معظـم الرجـال يهتمـون بركـوب الخيـل والرمايـة . يف حياتهم وكانت مصدرا للصحة والنشاط

 عـىل اإلسـالمي الـدين أكـد حيـث اإلسالمي يف العرص باأللعاباملبارزة ولقد استمر االهتامم واملصارعة و

 الهدامـة األنـشطة عن إال ومل ينه واألدب ورواية الشعر واأللعاب النشاط البناء كالصيد والفروسية ألوان

 .اإلسالميالتي تخالف تعاليم الدين 

، ملـا يف أخـرى عىل التنافس من جهـة  عىل التعاون من جهة فقد شجعاإلسالموكام حث 

َويف ذ "قوله تعاىل  كام جاء يف ًالتنافس من خري وصالح للناس جميعا ِ َلك فليتنافس المتنافـسون َ ُ ِ َ ََ َُ ْ ْ َِ َ ََ ِ

 مـن مطالـب أسـايس التنافس مثل التعاون مطلـب أن، ومن هنا نرى )٢٦اية/ املطففني( ")٢٦(

 املجتمـع أن إال املجتمـع، إليـه الذي يـسعى اإلنتاجتنمية الشاملة وزيادة أي مجتمع لتحقيق ال

  التفكــك بــني املــسلمني إىليف الوقــت نفــسه نهــى عــن التنــازع واالخــتالف والتفرقــة املؤديــة 
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ْوَال تنازعوا فتْفَشلوا وتذهب ريحكم" : بناء املجتمع، فقد قال تعاىلأركانوزعزعة  ُ ُ ِ ََ َ ْ َُ َ ََ ََ ُ ُ واصـربوا َ ِ ْ َإن اللــه مـع َ َ َ َّ َّ ِ

َالصابرين  ِ ِ  والتـرشذم  الحث عىل التنافس ال يعني التنازع والفرقةأن، وهذا يعني ) ٤٦اية/األنفال(" )٤٦(َّ

 .بني املتنافسني

 هدفه، ويفشل بقية الطالب الذين يتنافسون إىلويحدث التعلم التنافيس عندما يصل كل طالب 

 مـن أكـرث يكون الرتكيز يف التعليم بوجه عام عىل نتـائج الـتعلم أنويجب ، أهدافهم إىلمعه يف الوصول 

 مـن الخـسارة يف موقـف الـتعلم ولكـن  تكـسب بـدالًأنً الرتكيز عىل املكسب، فيكون مـن املمتـع جـدا

، ثـم عـىل ً ثـم املتعـة ثانيـاأوالًاملكسب ليس غاية يف حد ذاته لذا فانه يجب الرتكيز عىل نتـائج الـتعلم 

 . النهايةاملكسب يف

،  يف مجاالت التعامل االجتامعـياألفراد فائقة للتنافس بني أهميةومعظم الدول املتقدمة تعطي 

 .والوسائل الرتبوية ملنشاتها يف تقدير وتقييم انجازات الطالب تقوي وتدعم سلوك التنافس بينهم 

 ,Johnson,1980) (Johnson, Skon  جونسون وسكون وجونسونأجرىوبالنسبة للتنافس فقد 

 التنافس يزيد الرسعة يف انجاز العمل كام يعمل عىل زيادة الجهد املبذول من أن إىلدراسة توصلوا فيها 

 التعلم التنافيس فانـه يـسهم يف زيـادة الـرسعة يف أما قبل الطالب يف املهمة التي يتنافس فيها مع غريه،

رة الدراسة ويثري اهتاممهم باملـادة التعلميـة عىل التعلم يف حجانجاز العمل وله فعالية يف حث التالميذ 

 .تساير قدراتهم لهم الفرص التي ويهيئ

 كفــاءة أن إىل (Okebukla&Ogunniyii,1984) دراســة قــام بهــا اوكيبكــوال واجيــوين  وأشــارت

 .التعلم التعاوين  منه يف أفضلالتالميذ يف املهارات العلمية يف التعلم التنافيس كانت 

 

 

 يف بعـض فاإلنـسان التعـاون هـي التنـافس، إلسـرتاتيجية الـتعلم املقابلـة إسرتاتيجية إن

 ، واإلنتـاجالرشيف الـذي يفجـر الطاقـات ويطلـق القـدرات للعمـل   التنافسإىل يحتاج األحيان

 

Competitive Learningالتنافيسمفهوم التعلم
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 الهـدف إىلك من اجـل الوصـول  حتى بني دولتني وذلأو مجموعتني، أووالتنافس قد يحدث بني شخصني 

 طبائعهم االجتامعية، أواملنشود، فالتنافس موجود يف كل املجتمعات مهام تباينت مستوياتهم الحضارية 

 تويل مركزا مرموقـا وغالبـا مـا  أو املكانة االجتامعية إىلجل الوصول  يتنافسون من أاألفراد أنحيث نجد 

 التقـدم إحـرازثـر كبـري يف تنـافس الـرشيف البنـاء ملـا لـه أع ال املتحرضة عىل تـشجيواألممتعمل الدول 

 األمـم هي اكـرب مثـال عـىل وجـود التنـافس بـني الرأسامليةواالزدهار وتربية الصفوة، ولعل املجتمعات 

 :يأيت، وقد عرف التعلم التنافيس مبا واألفراد

 ١٩٢٩تعرف مالر 

 عمل معـني، يك يفـوز عـىل زمالئـه  جهد لديه مبفرده يفأقىصهو املوقف الذي يثري الفرد ليبذل 

 . تقدير شخيص من املدرسأو مادية مكافأةويحصل عىل 

  ١٩٣٧تعريف ميد 

 .هو محاولة الفرد دراسة مادة تعلمية مبفرده يك يفوز عىل زمالئه الذين يتسابقون معه

  ١٩٦٩تعريف كيليل وثيباوت 

تحـصيل بنـاء عـىل جـودة عملـه،  يف الأعـىل فيه الفرد الذي حقق درجة يكافأهو املوقف الذي 

 . اقل منهمكافأة اآلخرون األفراد ويكافأ

  ١٩٨٢تعريف كوهن 

 اآلخـر حيـث يـصارع كـل مـنهم اآلخرين أهدافهو املوقف الذي يتعارض فيه هدف الفرد مع 

 . الهدف قبلهإىلللوصول 

 ١٩٩٦تعريف النجدي 

 إليهق الهدف الذي عادة ال يتوصل  تحقيأثناءهو التعلم الذي يتنافس فيه الطالب مع زمالئه يف 

 لتوضـيح نتيجـتهم يف تحقيـق ً عدد قليل من الطلبة ، وميكن ترتيب الطالب تنازلياأوسوى طالب واحد 

 .الهدف املتنافس عليه

 ٢٠٠١تعريف العمر

فشل طالـب يتناسـب  أوهو التعلم الذي يعمل فيه الطالب بتنافس مع بعضهم البعض، فنجاح 

ــسيا ــاح ًعك ــع نج ــب  أو م ــشل طال ــرف ــبباآخ ــب س ــد الطال ــة ال يج ــة التعليمي ــذه البيئ ــل ه  ً  ويف مث
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 الطلبـة ومقارنـة أعـامل يدعوه للتعاون مع زميله وطبقا لهذا النمط مـن الـتعلم يـتم تـصحيح ًجوهريا

 . طالب يف الفصلأفضلدرجاتهم مع درجات 

 أهدافـهلميـذ لتحقيـق  الذي يستخدمه التاألسلوب ما تقدم فان التعلم التنافيس هو إىلً استنادا

 التلميـذ أهـداف وبـذلك تكـون العالقـة بـني أهـدافهم عىل فشل زمالئه يف تحقيـق ًالفردية، وذلك بناءا

 . عالقة سلبيةواآلخرون

 

 

 تحديد املعلم ملخرجـات الـتعلم املطلوبـة أساسالتعلم التنافيس هو طريقة تدريسية تقوم عىل 

 مهـام يتنافـسون فيهـا ليحـاول كـل مـنهم إلـيهم، ثم يوكل برشح املهمة التعليمية للطلبةلم ويقوم املع

 ويبني املعلم للطالب يف كل مهمة تعليميـة تـتم خـالل اآلخرين من وأرسع أفضلتحقيق الهدف بشكل 

ويف  لهـذا الغـرض، أعـدت ببطاقـات ًمـستعينا...)  ، الثاين، الثالث،األول(الحصة الدراسية من كان  منهم 

عـىل لوحـة  املراكـز مـع ...)   ، الثـاين، الثالـث،األول( الطـالبأسـامءنهاية كل حصة يقوم املعلم برتتيب 

 ، اآلخـرين املهام بالدقة والـرسعة التـي مكنـتهم مـن التفـوق عـىل أنجزواتقديم التعزيز  للطلبة الذين 

 :والتعلم التنافيس عىل نوعني، هام

يتعلم التالميذ املادة الدراسية يف  الجامعة التعاونية الواحدة،  حيث :التعلم التنافيس الجامعي -

 يجيبون عنها يف الجامعة، أسئلة عن طريق تقديم األخرىثم تتنافس الجامعة مع الجامعات 

 وتأخـذ كل عـضو فيهـا، إسهاموتعطى درجة للجامعة بناء عىل  ، كل جامعةإجابةثم تصحح 

 .األخرىعترب هي الفائزة عىل الجامعات  جائزة وتأعىلالجامعة التي حققت درجة 

  ثالثيــة غــري متجانــسة يفمجموعــاتوفيــه يــوزع التالميــذ عــىل  :الــتعلم التنافــيس الفــردي -

  يف دراســة املوضــوع، وبعــد األولالقــدرة التحــصيلية، بحيــث يتنــافس الطلبــة عــىل املركــز 

  الفـائز يف كـل  يدرسوه منفـردين، يقـدم املعلـم امتحانـا يجيبـون عنـه لتحديـد الطالـبأن

ــة، ــاء جامع ــل ًوبن ــه ينق ــذ يف جامعت ــه التلمي ــذي حقق ــز ال ــىل املرك ــة إىل ع ــرى جامع   أخ

 

أنواع التعلم التنافيس
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يك ينافس التالميذ الذين حققوا املركز نفسه يف دراسة املوضوع التايل وهكذا يعاد توزيع التالميذ 

، وبـذلك األخـرى يف املجموعات األوليف كل مرة بحيث ينافس كل تلميذ زميله الذي حقق املركز 

 التحـصييل عنـدما يتنافـسون يف كـل األداءيصبح التالميذ تارة متجانسني، وتارة غري متجانسني يف 

 .موضوع

 يف الجامعـة التـي ً تحـدياأكـرثً  التنافـيس بـان الفـائزين يواجهـون موقفـااألسـلوبويتميز هـذا 

 ليحــاولوا الفــوز يف األولز يتـسابقون فيهــا، كــام تتــوافر فـرص متكافئــة للتالميــذ الــذين مل يفـوزا بــاملرك

 أثنـاء، كام يتميز بان التالميذ داخل املجموعة يتجنبون التفاعل االيجـايب فـيام بيـنهم األخرىالجامعات 

 .دراسة املادة

 

 

 هدفه، ويفشل بقية الطالب الذين يتنافسون معه إىليحدث التعلم التنافيس عندما يصل طالب 

 من الرتكيـز أكرث يكون الرتكيز يف التعليم بوجه عام عىل نتائج التعلم أن، ويجب أهدافهم إىلل يف الوصو

 تكسب بدال من الخسارة يف موقف التعلم ولكن املكسب ليس أنً عىل املكسب، فيكون من املمتع جدا

 .م عىل املكسب يف النهاية، ثً ثم املتعة ثانياأوالًغاية يف حد ذاته لذا فانه يجب الرتكيز عىل نتائج التعلم 

 حيــث "  تنجــوأنــت اغــرق أنــا تغــرق، وأنــت أنجــو أنــا "أســاسفــالتعلم التنافــيس يقــوم عــىل 

ــدف  ــق ه ــل تحقي ــن اج ــضا م ــضهم بع ــد بع ــالب ض ــل الط ــث يعم ــدروس بحي ــون ال ــد املعلم  يع

 :معني، حيث

 . يعمل كل طالب وحده -

 . يف الصفاآلخرين من زمالئه أفضل يكون أن من اجل يكافأ -

 .اآلخرين ما يفيد الذات يحرم مبدأيسود  -

 .اآلخرين وإخفاقيحتفل الطالب بنجاحه الخاص  -

 . محدودةاملكافآتتكون  -

 . أاألسو إىل األفضليتم تقييم الطالب وفق منحنى متدرج من  -

مميزات التعلم التنافيس
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علـم يف الـتعلم التنافـيس وكـام دوار املأ )Johnson, Johnson, 1987(حدد جونسون وجونسون

 :ييل

 . التدريبأوتحديد مخرجات التعلم املطلوبة من النشاط  -١

 مـن أكـرث طالب معونة أي إعطاء املهام املطلوبة دون أو للطلبة حول القواعد إرشادات إعطاء -٢

 .آخرطالب 

، اآلخـريل  الصف بان يتنافسوا مع بعضهم البعض بحيث يراقب كل منهم تحـصألفرادالسامح  -٣

 ............).، الثاين، الثالث،األول(اآلخرين باألفرادويسمح للفرد معرفة ترتيبه يف الصف مقارنة 

 ً:تعليامت املعلم هي دامئا -٤

 . املهمة مبفردكإلنهاءاعمل  -

 .اآلخرين من الطالب وأدق أرسع النتيجة بشكل إىلاجتهد للوصول  -

 .اآلخرينب  تعليقات تسمعها من الطالأي أهمل -

 .اطلب املعونة واملساعدة من املعلم فقط -

 :وضح للتالميذ انك -٥

 . ان يؤدي العمل او التعيني بشكل افضل من باقي زمالئه ومبفردهطالبتريد من كل  -

ان التقييم سيتم عىل اسـاس مقارنـة عملـه او ادائـه مـع اعـامل او اداء بـاقي الطـالب  -

 .وترتيبه يف سلم الدرجات

 . التنافس بينهمإلذكاءيع الطلبة يف كل مهمة لفظيا وماديا تشج -٦

 باملقارنـة  مـع وأرسع أفـضلتعزيز الطلبة الذين يعملـون مبفـردهم ويـؤدون العمـل بـشكل  -٧

 .زمالئهم يف الصف ككل

 .تويل مهمة تبديل مراكز الطلبة عىل اللوحة يف نهاية كل حصة -٨

 

دور املعلم يف التعلم التنافيس



 التعلم التنافيس والتعلم التعاوين   
 

٢٢٣ 

 

 

 :اآليتتحدد دور املتعلم يف التعلم التنافيس عىل النحو ي

 .اآلخرين وبرسعة قبل بإتقان املهمة إلنهاءبذل الجهد  -١

 .لآلخرينعدم تقديم املساعدة  -٢

 .طلب املساعدة من املعلم فقط -٣

 .بذل الجهد يف كل مهمة للتنافس مع زمالئه لتغيري موقعه عىل لوحة املراكز -٤

سيؤثر عىل   الن ذلكاإلخفاق بسبب اإلحباطة يف كل مهمة يطرحها املعلم، وعدم التنافس بقو -٥

 .ترتيب املراكز يف اللوحة

 

 

 . بعضهم لبعض عند تحقيق الهدفوإعاقةيولد التنافس والكراهية والعدوانية بني التالميذ  -

 .لق من التقويم يف املوقف التعليمي لدى التالميذ، والخوف والقلإلحباطيزداد التعرض  -

 يف حالة عدم املساعدة بتحقيق الهدف وبكرثة التـشاؤم اآلخرينارتفاع معدل القلق والشك يف  -

 .وحب الذات

 . وجود تفاعل سلبي متبادل بني التالميذإىلتؤدي  -

 

 

 : التايلالشكل يفلتعلم التعاوين والتعلم التنافيس  اإسرتاتيجيةيتحدد الفرق بني 

 التعلم التنافيس التعلم التعاوين ت

١ 

ــــشوائيا ــــالب ع ــــوزع الط ــــىل ًي  ع

املجموعات بحيث تتكون كـل مجموعـة 

 ).غري متجانسني( طالب أربعةمن 

 عىل املجموعات بحيث ًيوزع الطالب عشوائيا

غـري ( طـالب أربعـةتتكون كل مجموعة مـن 

 ).متجانسني

دور املتعلم يف التعلم التنافيس

عيوب التعلم التنافيس

الفرق بني التعلم التعاوين والتعلم التنافيس
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 التعلم التنافيس التعلم التعاوين ت

٢ 

 الجلوس عىل إىليوجه املعلم الطالب 
شكل دائرة حتى يحـدث اكـرب قـدر مـن 
التفاعل داخل املجموعـة الواحـدة وبـني 

 .املجموعات

 جلــوس كــل إىليوجــه املعلــم الطــالب 
 حتـى يحـدث األخرىمجموعة متباعدة  عن 

 .داخل بني املجموعات اكرب قدر من التنافس

٣ 
  مهــامتإىليقــسم املعلــم املوضــوع 

 األهداف ويحدد الخربات يف ضوء وأجزاء
 .التعليمية التي وضعت مسبقا

 
تـــوزع ورقـــة تعلـــيامت تنافـــسية عـــىل 
ـــل  ـــع ك ـــشتها م ـــتم مناق ـــات، وت املجموع

 .املجموعات وبها كيفية توزيع املهام
 

٤ 

تدرس كل مجموعة الخـربات واملهـام 
ــون للطالــب  ــة حيــث يك  األولاملختلف

) ب(همــة والطالــب الثــاين امل) أ(املهمــة 
والطالــب ) ج(والطالــب الثالــث املهمــة 

 ).د(الرابع املهمة 

تــوزع املهــامت عــىل املجموعــات التنافــسية، 
) أ( املهمــة األوىل  املجموعــة تأخــذبحيــث 

ــة املهمــة  ــة ) ب(واملجموعــة الثاني واملجموع
واملجموعة الرابعـة املهمـة ) ج(الثالثة املهمة 

حتــى تنتهــي املجموعــات مــن ....وهكــذا) د(
 .بقية املهامت

 

٥ 

توزع ورقة تعليامت عىل املجموعات 
توضح دور كل طالـب يف املجموعـة مـع 

 من مرة حتى أكرث األدوارمراعاة مامرسة 
ـــادل  ـــن تب ـــالب م ـــتمكن الط  األدواري

 .وحدوث تفاعل متبادل بني املجموعات

يطبق اختبار عىل كل املجموعات لتحديـد 
ـــني  ـــا ب ـــق ترتيبه ـــز كـــل مجموعـــة وف مرك

وعات ثم تدرس كـل مجموعـة مـستقلة املجم
 ثم يقدم اختبار فوري األخرىعن املجموعات 

صغري لتجيب عنه كـل مجموعـة دون تفاعـل 
 .اجتامعي وتدون الدرجات

 

٦ 

ــىل  ــالم ع ــييل الك ــم قل ــشجع املعل ي
 وحـثهم أقـرانهمالتفاعل واالشـرتاك مـع 

عىل املناقـشة ولهـم حريـة التحـرك بـني 
 أن من تأكدوال املجموعة الواحدة أعضاء

كل عضو مدرك للدرس ومشارك لـه ولـه 
حق التدخل عند ظهور مـشكلة يـصعب 

 . يقدم معلوماتأالحلها رشيطة 

يشجع املعلم الطالب داخل كل مجموعـة 
 أن املوقــف التنافــيس التعليمــي ، عــىل أثنــاء

 جهدها لتحصل عىل أقىصتبذل كل مجموعة 
، األخـرى درجة وتتفوق عىل املجموعات أعىل

 يف قامئـة الـرشف، والبـد مـن تـشجيع لتوضع
 .الفائزين من خالل التعزيز الفوري املبارش
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 التعلم التنافيس التعلم التعاوين ت

٧ 

 بعــد دراســة أســئلةيــوزع املعلــم 
املوضوع واالنتهـاء مـن املهـامت بحيـث 

ــف  ــات األســئلةتختل ــاختالف املجموع  ب
 أسـئلة كل  املجموعـات تأخذوبحيث ال 

 .متشابهة

 بعـد دراسـة املوضـوع أسـئلةيوزع املعلم 
 األسـئلةاء من املهامت بحيـث تتـشابه واالنته

مع كل املجموعات حتى يحـدث التنـافس يف 
 .اإلجابات

٨ 

 ويطلب األسئلةيجيب كل طالب عن 
املــساعدة مــن زمالئــه كــام يــشاركهم يف 

 يك يتحقـق االعـتامد أسئلتهم عن اإلجابة
 .االيجايب املتبادل

ــن  ــة ع ــل مجموع ــب ك  دون األســئلةتجي
 وتعـني األخـرىعة تبادل معلومات مع املجمو

كل مجموعة ميثلها قائد يجيب فرديا ويحصل 
 .عىل درجة ترتب يف صفوف مجموعته

٩ 

تسجل درجات كل مجموعة يف دفـرت 
خـــاص ملعرفـــة ومتابعـــة مـــدى تقـــدم 

ــات  ــضااملجموع ــب وأي ــل طال ــة ك  درج
 .داخل مجموعته

تسجل درجات كل مجموعة يف دفـرت عـىل 
فقـا  الطالب وترتـب املجموعـات وأماملوحة 

 من القادة لتـشجيع األفرادلدرجاتها ، ويرتب 
 .الفائز يف كل مجموعة 

١٠ 
ال تتغـــري املجموعـــات طـــوال فـــرتة 

 .التجربة

يعيد املعلم تشكيل وتوزيع الطـالب عـىل 
املجموعات بناء عـىل الرتتيـب الـذي وصـلت 

 . كل مجموعة وقائدهاإليه

١١ 

يطلب املعلم من كل مجموعة تقريرا 
ة الـتعلم ومـن حـق كـل موحدا يف نهايـ

 تتبـــادل املعلومـــات مـــع أنمجموعـــة 
 .األخرى

 
ــة  ــل مجموع ــم ك ــف املعل ــب أنيكل  تكت

وتجيب تحريريا يف الورقـة الخاصـة لهـم مـع 
 األخرىعدم تبادل املعلومات مع املجموعات 

 .األولحتى يفوزوا باملركز 
 

١٢ 

يقيم املعلم كل مجموعة مـن خـالل 
مي يسمح امتحان يف نهاية املوقف التعلي

 الرباعية، حيث أو الثنائية باإلجاباتفيه 
يجيب كل طالب يف ورقة مستقلة ولكـن 

 عـىل اإلجابـةيحدث تفاعل ومـشاركة يف 
ـــاين  ـــستوى الث ـــاعي أوامل ـــني أو الرب  ب

 .املجموعات بعضها البعض

يقــيم املعلــم كــل املجموعــات مــن خــالل 
امتحان يف نهاية املوقف التعليمـي، ال يـسمح 

 الجامعيـة، بحيـث تجيـب كـل اتباإلجابفيه 
 مـشاركة مـع أومجموعة مستقلة عن تفاعل 

 .األخرىاملجموعات 

 الفرق بني التعلم التعاوين والتعلم التنافيس  )٣٠(الشكل 



 التعلم التعاوين
 

٢٢٦ 

 

 



 املدرسة قبل ما أطفال لدى التعاوين التعلم
 

٢٢٧ 

 

عرشالثاينالفصل

 لدى التعاوين التعلم

 املدرسة قبل ما أطفال
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٢٢٨ 

 

 

 

 

 

 

 :محتويات الفصل

 األطفال رياض يف التعاوين التعلم 

 األطفال رياض يف التعاوين التعلم أهمية 

 عاوينالت التعلم ألسلوب استخدامها عند الروضة معلمة ادوار 

 وأثناءها الطفل مع التعاوين التعلم مامرسة قبل الروضة ملعلمة إرشادات 

 الخربة وحدة منهج جوانب  يف  التعاوين التعلم دور 

 األطفال رياض يف التعاوين التعلم جلسات أمنوذج 
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٢٢٩ 

 عرش الثاين الفصل

 املدرسة قبل ما أطفال لدى التعاوين التعلم

 

 

 

 الرتبية املقصودة إىلمرت البرشية منذ الخلق بتطورات حياتية نامية وعرب تطورها زادت الحاجة 

 العنايـة بالطفـل يف أنالهادفة والتنشئة االجتامعية السليمة وخاصة يف مجال تربية الطفل، ومام يالحظ 

 يف واألسـاليب الطرق أفضلفسعت جاهدة بتبني  البرشية يف مختلف مراحلها أشغلت قد األوىلسنواته 

 .تربية الطفل قبل املدرسة

ن دراسة تطـور تربيـة الطفـل تعطينـا تـصورات صـائبة ومفـاهيم تربويـة صـادقة يف منظـور وإ

الدراسات التاريخية املتواضعة، وميكن استخالص االتجاهات الرتبوية املعارصة يف مجال استخدام الـتعلم 

 :يأيتالطفل، وفيام التعاوين يف تربية 

 حقـائق تاريخيـة موثوقـة يف إىل توصـلنا األطفـال دراسة التطورات الرتبوية يف مجال رياض إن -

، مام يساعدنا عىل صياغة الفروض والنظريات التي األوىل يف السنوات الخمس األطفالتربية 

 . بصورة خاصةاألطفالتخص الرتبية بصورة عامة وتربية 

 والشعوب تعيننا عىل تفسري الحقائق املتعلقة بتطور الـتعلم لألمملتاريخي  دراسة التطور اإن -

 الـسليمة بعـد تفـسري حقـائق تطـور الـتعلم األحكـام إصـدارالتعاوين وبالتايل القـدرة عـىل 

 .التعاوين بصورة موضوعية دقيقة

الحياتيـة  دراسة التعلم التعاوين تعيننـا عـىل اكتـشاف العالقـة بـني الرتبيـة وبـني الجوانـب إن -

 يف وأثرهـا مثل الجوانب االقتـصادية واالجتامعيـة والـسياسية والعـسكرية والدينيـة األخرى

 الرسالة الرتبوية الهادفـة يف تنميـة أداءتربية الطفل وظهور املؤسسات البديلة عن البيت يف 

 .الطفل تنمية سليمة ضمن العملية الرتبوية املستمرة املتكاملة

األطفالرياضيفالتعاوين التعلم
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٢٣٠ 

 دورهـا يف وإبـرازعاوين يعيننـا عـىل تفهـم االتجاهـات الرتبويـة املعـارصة  دراسة التعلم التإن -

 مزيد مـن التنميـة والتطـور ملواكبـة الحيـاة التقنيـة الـرسيعة يف إىل الثقايف وحاجتنا إطارها

 .مختلف مجاالت الحياة

بويـة  دراسة التعلم التعاوين يف مجاالت الطفولة تعيننا عىل كشف العالقة بني النظريات الرتإن -

 .األطفالاملختلفة يف تربية الطفل وبني التطبيقات العلمية املعارصة لها يف قاعات رياض 

 أن دراسة التعلم التعاوين يف مرحلة الطفولة يعيننا عىل تلمس مالمح الخدمات التي يجـب إن -

 .األطفالتقدم للطفل يف رحاب  رياض 

 

 

 مـع بعـضهم األطفـالعلم التعاوين يقصد به ذلك النمـوذج التدريـيس الـذي يتطلـب تفاعـل الت

 هذا التفاعل الفعـال وأثناءً ن يتعلم بعضهم بعضاأالبعض، والحوار فيام بينهم فيام يتعلق مبوضوع ما، و

 إىل طفـالاأل الـتعلم التعـاوين يف ريـاض أهميـةتنمو لديهم مهارات معرفية واجتامعية وايجابية، وترجع 

 :انه

 . عىل بناء املعرفةاألطفاليعزز قدرة  -

، فمـثال عنـدما تلعـب مجموعـة مـن اآلخرين من اإلفادة، ويتيح له فرصة األطفال أفكاريعزز  -

 البيـت الـذي أويقلـد القطـار ( منـتج زميلـه أحيانـا يف ركن املكعبات، يقلد الطفـل األطفال

 . مجموعتهأفراد باقي عجابإ ذاته محل األطفال، وقد يكون منتج )كونه

 أفكـاره هو، كام يتـيح فرصـة مناقـشة أفكاره والقابلية لتغيري اآلخرين آراءيتيح للطفل تعرف  -

 . عىل صحتهاوالتأكد

 . اآلخرين عىل املناقشة والنقد والرفض والتعلم من األطفاليعزز قدرة  -

 .يساعد عىل تنمية املهارات اللغوية للطفل -

 .األطفالء عالقات اجتامعية صحيحة بني يساعد عىل بنا -

 .اآلخرينيعزز احرتام الطفل لذاته، واحرتام قدرات  -

األطفالرياضيفالتعاوين التعلم أهمية



 املدرسة قبل ما أطفال لدى التعاوين التعلم
 

٢٣١ 

 .يسهم يف تنمية مهارات حل املشكالت -

 .اآلخرينيسهم يف تنمية مهارات االتصال والتواصل مع  -

 .يعزز الشعور بتحمل املسؤولية -

 

 

 : التعلم التعاوين فهي مسؤولة عنألسلوبدوار معلمة الروضة عند استخدامها أ أما

 .التعلم التعاوين/ تهيئة املواقف التي تتيح فرصة التعليم -

 . عىل التفاعل واملشاركة يف املواقف املختلفةاألطفالتشجيع  -

 . منهمينهم، وتجنب حلها بدالً فيام بأ لحل مشكالت الرصاع التي قد تنشاألطفالتحفيز  -

 . عىل تحمل املسؤوليةاألطفالتشجيع  -

 . التعلمأنشطة يف اتخاذ القرار فيام يخص األطفال إرشاك -

 مهارات التخطيط عـن طريـق تحديـد هـدف مـا ملهمـة مـا، والتـشجيع عـىل األطفال إكساب -

ل الروضـة يـستطيع  طفـأن قد ثبت من الدراسات بأنهً التخطيط لتحقيق هذا الهدف، علام

 . يخطط ملهمة ما بشكل بسيطأن

 . ملجموعة العملاألطفال يف مجموعات، مع مراعاة حرية اختيار األطفالتوزيع  -

 .أهدافها التي تساعد مجموعة العمل عىل تحقيق اإلمكاناتتوفري  -

 األطفــالمالحظــة مجموعــات العمــل والتــدخل يف الوقــت املناســب للــرد عــىل استفــسارات  -

 .ئلتهموأس

 املناسـبة ملجموعـات العمـل التـي تنجـز مهامهـا بنجـاح وتـشجيع واملكافـآتتقديم التعزيـز  -

 . عىل االنجازاآلخرين

 . ذوي املشكالت الخاصة الذين يعزفون عن العمل التعاويناألطفالرعاية  -

 

 

 األطفـال بـني األلفـة يف عملية التنمية، وذلـك مـن خـالل األسايس املحور ألنهامم بالطفل االهت -

 .واملعلمة

عاوينالت التعلمألسلوباستخدامهاعندالروضة معلمة أدوار

وأثناءهاالطفلمعالتعاوينالتعلممامرسةقبلالروضةملعلمة إرشادات
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 تصحيح نفسه وال تجعله يشعر بالخجل لخطـاه وتـساعده أثناء تقاطع الطفل أالعىل املعلمة  -

 .عىل الشعور بالسعادة

 . تعطي الطفل وقت كايف للقيام بالعمل التعاوينأن -

 مناسبة للقيـام بـالتعلم التعـاوين، بحيـث تـسمح لهـم املعلمـة القيـام بالتفـاعالت توفري غرفة -

 .االجتامعية

 . يف املجموعات التعاونيةوأخرتخصص املعلمة فرتة زمنية  للراحة بني كل تعلم  -

 

 

 :ت منهج وحدة الخربة، وكام ييليتضح دور التعلم التعاوين يف كل مجال من مجاال

 : الخربات اللغوية/ أوالً 

هي الخربات التي تساعد عىل تنمية مفاهيم الطفل اللغوية وحبـه للكلمـة املقـروءة واملكتوبـة 

وتتضمن الخربات اللغوية واالستامع واملحادثة وتنميـة  ومسمياتها، األشياءوقدرته عىل التمييز بني معاين 

 .والكتابةاالستعداد للقراءة 

 -: ما يأيت األطفال دور التعلم التعاوين يف الخربات اللغوية يف رياض أما

  .تنمية قدره الطفل عىل التعبري الصحيح -١

  .تدريب الطفل عىل النطق الواضح الصحيح -٢

  . والتذكرواالستامع االنتباهتدريب الطفل عىل  -٣

  .تنمية حب الطفل للكتاب -٤

 . االبتدايئ وتنميته لتعليم القراءة والكتابة يف الصف األول استعدادهأة إعداد الطفل وتهي -٥

 : الخربات العددية / ًثانيا 

ًهي تلك الخربات التي تؤدي إىل فهم العامل املـادي املحـيط  بالطفـل فهـام كميـا والتعبـري عنهـا  ً

ملقارنـة بـني األشـياء عـىل  هذا األسلوب من الفهم، والقدرة عـىل اإليهبأسلوب العدد والعد، ومام يؤدي 

 . أساس عددها وترتيب األشياء بحسب عالقاتها العددية

 :، يتمثل فيام يأيت األطفاليف رياض  الخربات العددية  دور التعلم التعاوين يفأما

الخربةوحدةمنهججوانبيفالتعاوين التعلم دور
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 . يعرف الطفل األعداد وترتيبها -

ًيكتسب القدرة عىل العد تصاعديا وتنازليا ويف سياق ذلك تتكون عند الطفـل  - بعـض املفـاهيم  ً

 .من خالل العمل يف مجموعات تعاونية

 :الخربات االجتامعية / ًثالثا 

ويقصد بها تنظيم حيـاة الطفـل داخـل الروضـة بحيـث توجـه األطفـال إىل التعـاون وتـشعرهم 

 ملك الغري والجامعة وتعليمه مناقشة املـشكالت حرتاماببفائدته لهم وأهميته لتحقيق أغراضهم وتقنعه 

ت االجتامعيـة املفـاهيم وتـشمل الخـربا. ة وأن لكـل منـا حقـوق وعليـه واجبـاتفوائد املناقـشًمحرتما 

 .الخ...التعامل يف األرسة ويف الروضةوأساسيات . الخ)... بقدرة الخالقعرتافواال - لـلـهميان بااإل(الروحية 

.  واألجنبيـةحليـة والعربيـةوالعـادات والتقاليـد امل.  األدوار االجتامعيةختالفابواملهن املختلفة وعالقتها 

 .)الخ .. . والجنس،الشكل ( األفراد بني ختالفاتواال واللعب، ، والتغذية، واملالبس،واألعياد

 :، يتمثل فيام يأيت األطفاليف رياض الخربات االجتامعية  دور التعلم التعاوين يف أما

 . نحو التعاوناألطفالتوجيه  -١

 .احرتام العمل -٢

 .لغري وملك الجامعةاحرتام ملك ا -٣

 .واألعاملمعرفة املهن  -٤

 .مناقشة املشكالت -٥

 .معرفة املفاهيم الدينية -٦

 . السنةوأشهر – األسابيع – األيام –معرفة املفاهيم البسيطة عن التاريخ  -٧

ِاستغالل املناسبات الدينية والوطنية والقومية لتوجيه الطفل وتوسيع أفاقه ملعرفة ما يحـيط  -٨

 .ن ظواهر الحياة االجتامعية والوطنيةبه م

ــة  -٩ ــارات )  املعامــل – املــساجد –املــدارس ( معرفــة املؤســسات االجتامعي ــق الزي عــن طري

 .والرحالت  الجامعية

 : الخربات الصحة والسالمة واألمان / ًرابعا 

  ومفــاهيم تجاهــاتاو الطفــل الخــربات الــصحية مــن عــادات ومهــارات وميــول كتــساباهــو 

 



 التعاوين التعلم
 

٢٣٤ 

... الصحة والسالمة متكنه من القيام مبامرسات صحيحة يف البيـت والروضـة والـشارع والحديقـةمتعلقة ب

والتغذيـة الـصحية . وسـالمتهوصـحة الطفـل ) الـخ .. . الرتشـيد–التلـوث ( البيئة الـصحية : الخ وتشمل

  .والنشاط والراحة .وحامية الطفل الذاتية من أخطار البيئة وكيفية حاميته منها

 :،  يتمثل فيام يأيتاألطفاللتعلم التعاوين يف خربات الصحة والسالمة واألمان يف رياض  دور اأما

 . الطفل العادات واملامرسات الصحيحة السليمةاكتساب -١

 .تعليم الطفل بأن الصحة هي القوة الدافعة للحياة -٢

خـاص تعليم الطفل كيفية الحفاظ عىل صحته عـن طريـق تقـديم معلمـة الروضـة برنـامج  -٣

 بالرتبية الصحية مبا يتناسب وعمر الروضة 

 : الخربات الدينية / ًخامسا 

 األطفال التعلـيم الـديني الـذي يـشمل الدراسـات رياضليس املقصود بالرتبية الدينية يف         

القـدوة الحـسنة مـن (املنهجية املتمثلة باآليات القرآنية واألحاديث النبوية الرشيفة ولكن املقصود بهـا 

انب املعلامت واألباء األمهات وغريهم ووجود جو صالح يف الروضة والبيـت تـسوده األخـالق الفاضـلة ج

ففي مجال ) والقيم الروحية وترتفع فيه شعارات السلوك الفاضل والعمل الصالح والخلق القويم والدين

لـيم األطفـال الروضة عادات متارس وتؤدي إىل تنظيم سـلوك الطفـل يف حياتـه اليوميـة وهـذا يعنـي تع

ًطريق املامرسة الفعلية، كيـف يـسلكون يف حيـاتهم سـلوكا دينيـا حميـدا هـذا إىل جانـب تـوفري  ً  األمـنً

 .والطأمنينة لكل طفل

 :يتمثل فيام يأيت الخربات الدينية أما دور التعلم التعاوين يف 

 . وإظهار عظمته وقدرته ورحمتهلـلـه بااإلميانغرس  -١

 . الحميدةاألخالقوتنمية الصفات الحسنة  -٢

 . الواقعيةالحياة وجعلهم قادرين عىل مواجهة األطفالغرس التعاون وحب العمل يف نفوس  -٣

 . الساموية واحرتامهاواألديان األنبياءغرس حب  -٤

 .وأوقاتهاالتعرف عىل العبادات كالصالة والصوم  -٥
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 : الخربات الحركية / ًسادسا 

 إىل الحركة وتحدث التأثري الذي ينطوي عليـه هـذا امليـل لاألطفاوهي الخربات التي تشبع ميل 

   .فيام يتعلق بنمو الجسم

 : الخربات العلمية / ًسابعا 

هي الخربات التي تهدف إىل اكتساب بعض املفاهيم العلمية وتنمية األسلوب العلمي يف التفكري 

ك الطفـل وعـىل التجـارب ويجب أن تعتمد بصفة رئيسة عىل الحواس التي هي املدخل الطبيعـي ملـدار

 .رشافهاإ بأنفسهم بتوجيه املعلمة واألطفالالعلمية البسيطة التي يستطيع أن يقوم بها 

 :، يتمثل فيام يأيت الخربات العلميةأما دور التعلم التعاوين يف 

 مهارات عمليـة  كعمـل إىل مهارات مناسبة وتنقسم املهارات اكتساب عىل األطفالمساعدة  -١

 الصلــصال ومهـارات عقليــة كدقـة املالحظــة وحـب االســتطالع عنــد أوالطـني بعـض منــاذج 

 .األطفال

 العلمي يف التفكري مثـل الـشعور باملـشكلة وتحديـد األسلوب عىل استخدام األطفالتدريب  -٢

  . حل املشكلةإىلاملشكلة وفرض الفروض والوصول 

 العلميـة التـي األنـشطة نحـو  امليـول العلميـةأو االهتاممات اكتساب عىل األطفالمساعده  -٣

 . واالستفساراألسئلةتتسم بحب االستطالع ودقة املالحظة وكرثة 

 :الخربات الفنية/ ًثامنا 

هو اللغة املعربة للطفل يف مرحلة الرياض ألن الطفل فنان بطبيعتـه ) الرسم واألعامل(ّيعد الفن 

ًحا وأفضل من أن يعرب بالكالم لعدم نضجه ويف أكرث األحيان تجده يعرب بفرشاته وألوانه بصورة أكرث وضو

ًلغويا ومليله لألشياء التي ترتك أثرا وراءها كالرسم عـىل الرمـل وبالطباشـري واألقـالم الـشمعية امللونـة أو  ً

 .الفرشاة واأللوان املائية

 :يتمثل فيام يأيت الخربات الفنية أما دور التعلم التعاوين يف 

 .تمتع بها األطفال وتهذيبهاتنمية املواهب الفنية التي ي -١

تنمية القدرة عىل التذوق الفني والجاميل والخلق واإلبداع بتوفري الجو املالئم مع ترك الحريـة  -٢

 .لألطفال والتعبري الحر



 التعاوين التعلم
 

٢٣٦ 

 . ليتمكنوا من االنطالق بخيالهم بحريةاستعاملهاتوفري الخامات املتنوعة وتوجيه األطفال يف  -٣

 .  و األحاسيس واألفكار بطرق مبتكرة بعيدا عن التقليداالنفعاالتالتعبري عن  -٤

 

 

 طريقة تنفيذ الجلسات

 : جيسكو، وكام ييلإسرتاتيجية وفق لألطفاليتم تنفيذ جلسات التعلم التعاوين 

 أطفـال أربعـةكون من  مجموعات تعاونية كل مجموعة تتأربعالعمل عىل تنظيم الفرق عىل  -

 .دقيقة) ١٠-٥(غري متجانسني، والذي قد يستغرق ما بني 

 .وضع قائد لكل مجموعة -

 .األربعة توزيع املواد الخاصة لكل جلسة عىل املجموعات التعاونية  -

 .دقائق) ١٠-٥(رشح طريقة العمل لكل املجموعات التعاونية، بحيث يستغرق ذلك ما بني  -

 .ضيح طريقة العمل لفرقهم بالتناوبيقوم الخرباء بتو -

)  ٢٠-١٥(فسح املجال للعمل التعاوين  يف املجموعات التعاونية، والـذي قـد يـستغرق مـا بـني  -

 .دقيقة

 عـن انجـاز املجموعـة التـي حققـت اإلعـالنالخروج بنتائج عمل كل مجموعة تعاونية، ويتم  -

 . عملأفضل

 . عملهاأنجزت املجموعة التي مكافأة -

 )١( رقم الجلسة                            العاب الجوارب               ن الجلسة                 عنوا

  .أزرار - صمغ– خيوط صوف – كرات قطن -جوارب قدمية: املواد املطلوبة

 :طريقة العمل

 .البس الجوارب يف اليد وحدد مكان العيون -

 . مكان العيوناألزرار تخيط أن، وميكن األنف  يف مكانأوالصق كرات القطن مبكان العيون  -

 األطفالرياضيفالتعاوينالتعلمجلسات أمنوذج



 املدرسة قبل ما أطفال لدى التعاوين التعلم
 

٢٣٧ 

 . الشواربأواستخدم قطعة من الخيوط لعمل الفم  -

 .استخدم قطعة من الصوف لعمل اللسان -

 .ترتك حتى تنشف -

 . عليها اسم باعتبارها صديقك الجديدأطلق -

 . تتكلموكأنهاالجوارب البس الجوارب وحرك يدك فتظهر  -

 )٢(رقم الجلسة                               الدودة الصغرية     عنوان الجلسة                  

 خيوط صـوف – كرات قطن -جوارب قدمية: املواد املطلوبة

  . صمغ–

 :طريقة العمل

 الفاصوليا واربط أو بالرز أون احيش الجوارب بكرات القط -

 . اعقد نهاية الجواريب ليك تبقى الجوارب مقفلةأو

 الصوف واربطها بصورة متساوية حول الجواريب لتكوين أواقطع ثالث قطع من خيوط الغزل  -

 .جسم الدودة الصغرية

 .استعمل كرتني من القطن لعمل العيون -

 . بالصمغًصقها جميعااستعمل قطعة من خيوط الصوف لعمل الفم وال -

 . الدودةالرأساستعمل عدد من الخيوط لعمل شعر  -

 )٣(رقم الجلسة                   تركيب الصور      عنوان الجلسة      

 .ورق، ورق مقوى، مجالت قدميه، صمغ، مقص: املواد املطلوبة

 :طريقة العمل

  املجالت عن الصور التي تحبهاابحث يف  -

 .قص الصور التي تم تحديدها  -

 .الصق الصور عىل الورق  -

قم بتغطية الورق بالكامل عىل الورق املقوى، وان   -

 . ظهور لوحة شاملةإىلتداخل الصور يؤدي 
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٢٣٨ 

 )٤(            رقم الجلسة               األقالمحامل      عنوان الجلسة           

 .قرش البيض، ورق مشمع، طالء، صمغ،علبة فارغة: اد املطلوبةاملو

 :طريقة العمل

  .اغسل العلبة جيدا واتركها تنشف  -

 .ضع ورق الشمع عىل مستوى ثابت  -

 .ضع الغراء عىل ورق الشمع  -

 .اسحق قشور البيض وضعها عىل الورق فوق الغراء  -

 .دحرج العلبة عرب قشور البيض والصمغ  -

 .اترك العلبة تجف  -

 .باأللواناصبغ العلبة   -

 .اترك العلبة تجف  -

 )٥( رقم الجلسة                   الطفل النموذجي          عنوان الجلسة    

 .، مروحة، موسيقىأحزمة ، بطانيات،أوراق ،موسيقى، مالبس: املواد املطلوبة

 :طريقة العمل

 تلف القامش حول الخرص، واربـط نهايـة القـامش حـول أنحاول  -

 .الرقبة

 .اربط نهايات الحزام حول الخرص -

 .، ولفها عىل شكل عاممةالرأسضع املنشفة عىل  -

 .... املالبـساألطفـالويرتدي بقيـة ..............قم بتشغيل املوسيقى -

 أو  من البـابليني أو اإلغريق أو الرومان أوالد بأنهمون ويتظاهر

 .الفراعنة

 .شغل املروحة واقرتب منها لتهوية املالبس والشعر -

 

 )٦(        رقم الجلسة       املدرسة   إىل    الذهاب   عنوان الجلسة      

  . كتب، مقاعد للجلوس، رصاصأقالمورق،  : املواد املطلوبة



 املدرسة قبل ما أطفال لدى التعاوين التعلم
 

٢٣٩ 

 : طريقة العمل

  العرشينإىل من الواحد األرقاماكتب   -

 تجد عن أن تحت كل حرف حاول األبجديةاكتب الحروف  -

 . تحبهاأسامءطريق هذه الحروف 

 . التي استخرجتهااألسامءاكتب قامئة  -

 .ة الحروف تجد عنوان الكتاب من قامئأن وحاول ً كتابااقرأ -

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ

٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ 

 ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز

 )٧(رقم الجلسة               اتصل يب                  عنوان الجلسة      

  . مقياس سلك،أو فتاحة قناين، خيط ، علب معدنية،كويب قهوة متوسطة الحجم: املواد املطلوبة

 :طريقة العمل

 ً.اغسل العلب جيدا -

 طويــل أو خــيط قــصري أواســتخدم ســلك  -

 .حسب الرغبة

 .استخدم املقياس لقياس طول الخيط -

 العلب، بحيث تكون قمة كل علبة مفتوحة إحدى فتاحة القناين لعمل ثقبني يف سطح استخدم -

 .دة فتحتوي عىل فتحتني القاعوأما

 .اربط السلك بنهاية كلتا العلبتني -

 . وهو املرسلاآلخر الطفل إىلوالثانية ) املستلم (األول للطفل األوىل العلبة أعطي -

 .افصل الطفلني ملسافة مناسبة -

 .الحظ سيتمكن الطفلني من االستامع عند الحديث -
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٢٤٠ 

 )٨(رقم الجلسة              التقشري           التلوين و              عنوان الجلسة    

 أو مكـواة، لـوح كـوي ، مقـص،)باسـتيل( شمعية أقالم ،ورق ابيض، ورق شمعي: املواد املطلوبة

 .قاعدة مسطحة، منشفة

 :طريقة العمل

 . لوح الكويأوضع الورقة عىل القاعدة املسطحة  -

 أو أشـجار تعمل أن أردت وإذا........... الباستيلوانألاخرت  -

 . املناسبة لهااأللوانبحرية اخرت 

 ارسم شجرة عىل الورقة البيضاء -

 . الباستيل عىل سطح الورقة البيضاء املرسومةألوان بتقشري وابدأ املقص أطرافامسك احد  -

 .الورق الشمعي الباستيل بأقالمغطي الورقة البيضاء التي وضعت عليها قشور  -

 .ثم غطي الورقتني باملنشفة -

 . كافة الزواياإىل من الوصول التأكدقم بالكوي فوق املنشفة مع  -

 .اتركها تربد للحصول عىل لوحة جميلة -

 . خيط للتعليقأو اللوحة ومرر سلك أعىلاثقب  -

 )٩(ة  رقم الجلس             اقطف          أو الصق      عنوان الجلسة        

 عيدان البوظا، الصق: املواد املطلوبة

 :طريقة العمل

 عـرشة عيـدان مـع بعـضها لعمـل جـدار إىلالصق خمسة  -

  .للمنزل

 أواستخدم لوحني مع سبعة عيـدان لعمـل مـدخل البيـت  -

 .الباب

 . الجدران مع بعضها البعضألواحالصق  -

للمنزل من ستة عيدان لكل جانب مـع وضـع لـوحني مـن الـداخل لكـل جانـب  اعمل سقف  -

 .لتثبيت السقف



 املدرسة قبل ما أطفال لدى التعاوين التعلم
 

٢٤١ 

 )١٠(رقم الجلسة                         صور شمعية من الطبيعة       عنوان الجلسة         

 أوجر، منشفتان، لوح حديدي مع مكـواة  الشأوراق، قطعتان من الورق املشمع: املواد املطلوبة 

 .سطح مستو

  :طريقة العمل

 . الشجرأوراقاجمع بعض  -

 . التي جمعتهااألوراقنظف  -

 . اللوح الحديديأوضع املنشفة عىل السطح املستوى  -

 .ضع قطعة واحدة من الورق الشمعي عىل املنشفة -

 . رتب ورق الشجر عىل الورق الشمعي حسب الرغبة -

 الشجر بحيث تكون الزوايا مطابقة لبعضها أوراق أعىللقطعة الثانية من الورق الشمعي ضع ا -

 .البعض

 . فوق الورق الشمعي وقم بكيهااألخرىضع املنشفة  -

 ........ من يك الزواياتأكد -

 .ستكون املحصلة النهائية لوحة جميلة............اتركها لتربد -

 )١١(رقم الجلسة                     األناناسرجل من   عنوان الجلسة          

  .، خيوط قطنية، الصقلألرجلحىص صغرية، محىص مستوية تستخدم ، أناناس: املواد املطلوبة

 :طريقة العمل

 .األتربة من األناناسنظف  -

 .األرجل وسيكونان ،األسفل إىلالصق الحصاتني املستويتني  -

 .استخدم قطعة صغرية من خيوط القطن لعمل الفم -

 .الصق الحصاتني الصغريتني املتبقيتني وضعهام مكان العيون -

 . الىلءأو ورش سكر  األناناسضع الصق عىل  -
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٢٤٢ 

 )١٢(        رقم الجلسة     قيادة السيارة الخيالية   عنوان الجلسة         

  ).مكابح البنزين(  علب صغريةأو، صناديق )مقود السيارة(، طبق أريكة أوكريس : املواد املطلوبة

 :طريقة العمل

الــذي يقــود ) الطفــل( خلــف الــسائق األطفــاليجلــس  -

 .السيارة

 العلـب يف مكـان أواجلس عىل الكريس، وضع الصناديق  -

 . دمنيمريح للق

 .استخدم الصحن لقيادة السيارة -

 أو الحديقــة إىل............ نــذهب؟أيــن إىل األطفــال اســأل -

 .املطعم

 . الن السيارة ستنطلقاألمان أحزمة شد األطفاليطلب السائق من  -

 ..........طوط.................طوط...........طوط

 )١٣(     رقم الجلسة        الصداقة    أساور     عنوان الجلسة         

  . رشيط، خرزأوخيط غزل،  :املواد املطلوبة

 :طريقة العمل

 .قص ثالثة خيوط بنفس الطول -

 لربط الخيوط واترك خـيط األطرافاعمل عقدة يف احد  -

 .اآلخرواحد ليك تربط حول الطرف 

 .املنضدةاربط الطرف املعقود بحافة  -

 .اظفر الخيوط -

 . الظفرأثناء األساورضع خرز لتزيني  -

 .األخر واترك خيط الربط يف الطرف اآلخرضع عقدة يف الطرف  -

 )١٤(رقم الجلسة            رسم الصور                       عنوان الجلسة          

 ، يشء لرتسم به مكـواةأي أو أسنان  ملونة، ورق مشمع، عيدانأقالمورق كتابة، : املواد املطلوبة

  . سطح مستوأو منشفة، طاولة اليك أو
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٢٤٣ 

 :طريقة العمل

  . صغريةأو كبرية أجزاء إىلاستخدم قلم ملون لتقسيم الورقة  -

 .األسود لون كل جزء بلون مختلف ما عدا اللون  -

 .سوداأللون خلفية الورقة باللون  -

 اللــوح أوضــع الورقــة عــىل الــسطح املــستوى  -

 .الحديدي

 .غطي الورقة بالورق الشمعي -

 . غطي الورقة مبنشفة ثم اكويها -

 .مرر املكواة عليها عدة مرات سيذوب الشمع عىل الورقة امللونة -

  لرتسم الصورةاألسنانعندما يربد استخدم عيدان  -

 )١٥( رقم الجلسة           يم         مدينة الخ  عنوان الجلسة          

  . بطانيات، رشاشف،)٤(كرايس عدد  :املواد املطلوبة

  :طريقة العمل

 .اخرت ركن يف الصف لعمل مدينة الخيم -

ضع الكرايس يف املكان الذي تريد بنـاء مدينـة الخـيم  -

 .فيه

 بـشكل أو دائرة أو مستقيم رتب الكرايس بشكل خط -

 .متعاكس

 رششف عىل الكـرايس واسـتمر أوضع بطانية سميكة  -

 . اللفأوبالتغطية 

 األثاث من أخرى تحت قطعة أواربط النهايات حول مقبض الباب   -

 . التي تود اللعب بهااأللعاباجلس يف داخل املدينة واحمل معك  -

 )١٦(رقم الجلسة            امت       البحث عن الكل    عنوان الجلسة          

  .مسطرة، ورقة، قاموس: املواد املطلوبة
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٢٤٤ 

  :طريقة العمل

 .ضع املسطرة عىل الورقة -

 . نهاية الصفحةإىلمرر القلم عىل طول املسطرة  -

عة ارسم الخطوط عىل الورقة بشكل عمودي وافقي لتتكون مجمو -

 .كبرية من املربعات

 . وعموديأفقياكتب بعض الكلامت يف املربعات بشكل  -

 ...........)ث،-ت-ب-ا(رتب الحروف الهجائية  -

 . شاي يف ورقة–طري حب ثلج –ضع عينات الكلامت هي قطة  -

 .ابحث عن الكلامت  يف املربعات -

 )١٧(رقم الجلسة            الصحن الورقي                عنوان الجلسة         

، أصـباغ صـغرية، معكرونـة، صـمغ، أحجـارصحن من الورق،  كرات من القطـن، : املواد املطلوبة

  .باستيل

  :طريقة العمل

 .عىل الصحن) األرنب(ارسم التصميم  -

 .باأللوان) األرنب(لون خلفية التصميم  -

 الحجر والصقها عـىل أو املعكرونة أوالقطن  أمااخرت  -

 ).األرنب( التصميم

 . للصحنكإطارضع قطع الحجر  -

 صغرية لتكون العيون  والفم لتصميم أحجاراستخدم  -

 ).األرنب(

 . الصحنأرضيةاستخدم املعكرونة لتكون  -

 

 )١٨ (رقم الجلسة          منحوتات الصابون              عنوان الجلسة          

 .  مربدأو منشفة ورق، سكني بالستييك ،قطعة صابون قلم جاف، قلم رصاص :املواد املطلوبة



 املدرسة قبل ما أطفال لدى التعاوين التعلم
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 : العمل طريقة

 .الصابونة لحفر املربد أواستخدم السكني البالستييك  -

 .يتم الحفر بتتبع الخطوط الخارجية -

 قطعـة الـصابون يف تبدأما عند،اعمل قاعدة للصابونة -

 ً. معينااتخاذ شكالً

 ابرز حافات الصابونة مع املاء واملناشف الورقية -

 .نشف الصابونة -

 .لآلخريناعرض الصابونة  -

 )١٩(رقم الجلسة            املكتبة                    عنوان الجلسة          

 ت جاف،كتب صغرية،مجالأقالمكتب، : املواد املطلوبة

   :طريقة العمل

 .اصنع كارت لكل كتاب يف املكتبة -

 .رتب الكتب عىل الرف -

 .ضع سجال عىل الطاولة -

البس املالبس الخاصة بالشخص الذي يتوىل العمـل  -

 .يف املكتبة

 . الكتاب للشخص املستعريأعطي -

 .يه اسم املستعرياسحب الكارت من الكتاب وثبت ف -

 .ضع الكارت يف درج الطاولة -

 .اكتب اسم املستعري يف  السجل الخاص باالستعارة -

 ) ٢٠( رقم الجلسة            مشغول         أنا   عنوان الجلسة         

 .دينار) ١٠٠٠(و ) ٥٠٠(و ) ٢٥٠(علبة نقود، نقود فئة  :ملواد املطلوبةا

    :طريقة العمل

 .دينار ولونها) ١٠٠٠(و ) ٥٠٠(و ) ٢٥٠(د من العمالت املعدنية لفئة ارسم عد -
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 .أصحابها إىلارجع النقود الحقيقية  -

 . املواد عىل اللعب والفاكهةأسعارالصق  -

 .ضع علبة لخزن النقود -

 . للمحل يف الركن الذي تعمل فيهإعالنضع  -

 .حاسبة عند العملاستخدم  -

 .البس مالبس أمني املخزن -

 .اجلس يف مكان الرصاف -

 ) ٢١( رقم الجلسة            مشغول         أنا          عنوان الجلسة         

 . رصاصأقالم تلوين، أقالم :املواد املطلوبة

    :طريقة العمل

 . عىل سطح مستويضع الورقة -

  . ترغب يف ارتدائهاأو التي تود األزياءارسم  -

 . التي صممتهااألزياءلون  -

 .علق الصورة عىل الحائط -

 ) ٢٢(  رقم الجلسة           مشغول        أنا       عنوان الجلسة         

 . وردة بالستيكية، قنينة، ماء:املواد املطلوبة 

    :طريقة العمل

 ً.القنينة جيدانظف  -

ضع الوردة البالستيكية يف القنينة، بشكل معكوس بحيث يكون  -

 األسـفل ونهايتهـا يف األعـىل إىلرأس الوردة يف قاعدة القنينـة 

 .نحو الغطاء

 . مستوى معنيإىل القنينة ماء امأل -

 ً. القنينة جيداأغلق -

 .اعرض القنينة -



 الدراسية املواد مختلف يف التعاوين التعلم تطبيق أمنوذج
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عرشالثالثالفصل

  التعاوين التعلم قتطبي أمنوذج

 الدراسية املواد مختلف يف
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 :الفصل محتويات

 التمهيد 

 التعاوين التعلم جلسات تنفيذ يف الرشوع قبل بها القيام املطلوب اإلجراءات 

 اإلسالمية الرتبية مادة تدريس خطة أمنوذج 

 الطبيعية يةالجغراف مادة  تدريس خطة أمنوذج  

 الحديث التاريخ ملادة تدريسية خطة أمنوذج 

 الرياضيات ملادة تدريسية خطة أمنوذج 

 اإلحياء  ملادة تدريسية خطة أمنوذج 

 العربية اللغة ملادة تدريسية خطة أمنوذج 

 الرياضية الرتبية ملادة تدريسية خطة أمنوذج 

 الفنية الرتبية ملادة تدريسية خطة أمنوذج  
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 عرش الثالث الفصل

 املدرسية املواد مختلف يف التعاوين التعلم تطبيق أمنوذج

 

 

 واملطلوبة املناسبة والتعليامت بها سيقومون التي املهام التعاونية للمجموعات املعلم يوضح 

 .املهمة النجاز الوقت تحديد مع النشاط أو الهدف النجاز

 بالتعاون املجموعة أعضاء يقوم بحيث املعطاة، املهمة جازان عىل مجموعة كل تعمل 

 يف طالب لك نإو املعطى، النشاط أو للمهمة الصحيحة اإلجابة لتقرير واملناقشة والتحاور

 بعضهم من يتعلموا أن وعليهم مجموعته أعضاء باقي وعمل انجاز عن مسؤول املجموعة

 .كونهاميتل التي واملهارات املعلومات ويتبادلوا البعض

 يف السبورة، عىل املعطاة املهمة أو للسؤال حل من إليه توصلت ما مجموعة كل تدون 

 .ميثلها عضو بواسطة لها املخصص الجزء

 واحدة الثالث، املناطق يف السبورة عىل كتب ما حول مشافهة املجموعات أعضاء يتناقش 

 .الصحيحة اإلجابة وتحدد ،األخرى بعد

 الصحيحة وتبقى طئةالخا اإلجابات متسح. 

 دفاترهم يف الصحيحة اإلجابات الطالب يدون. 

 أو امللخص أو املستذكر بدور املجموعة يف عضو كل يأخذ بحيث الطالب، ادوار توزيع ميكن 

 أعضاء يتفق ثم يحذف أو يضيف أو يعدل أو رشيكه أخطاء فيصوب للمعلومات املسهل

 .النهايئ الحل عىل املجموعة

 ويراقب املعطى، النشاط أو السؤال عن لإلجابة مجموعة لكل يستمع – ملعلما دور أما 

 التوجيه يف دوره يكون كام املهامت، أو باألنشطة انشغالهم أثناء املجموعات ويالحظ

 .املشاركة عىل املجموعات وتشجيع واإلرشاد

 التمهيد
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 يتمثل عنويم التعزيز ويكون ،أدائها حسب الفائزة املجموعة طالب بتعزيز املعلم يقوم 

 .والشكر بالثناء

 املوضوعية الشفوية األسئلة طرح طريق عن للمجموعات الراجعة بالتغذية املعلم يقوم 

 .فورية وتكون القصرية،

 
 

 :يأيت ما وتشمل ،)الصف غرفة (التعليمية البيئة تنظيم

 لهم ويوضح الصف غرفة داخل تعاونية مجموعات يف سيعملون أنهم طالبه املعلم يخرب 

 .ذلك أهمية ويبني مجموعات يف العمل من املتوخاة الفائدة

 هذه داخل سيعملون كيف ثم مجموعات، يف يعملون ملاذا لطالبه املعلم يوضح 

 .املجموعات

 الجامعي للعمل املدة املعلم يحدد. 

 املجموعة تضم بحيث متجانسة غري تعاونية تعلمية مجموعات يف الطالب علمامل يوزع 

 .متساوية أعداد ذات التحصيل من متباينة مستويات الواحدة

 ال وان البعض بعضهم باتجاه املجموعات أعضاء يجلس إذ الصف، غرفة يف املقاعد ترتب 

 ألعضاء قريبة عداملقا تكون بحيث قصرية ومبسافات للمعلم، طالب أي ظهر يكون

 .الواحدة املجموعة

 أن املعلم عىل يجب عمل أول فان الصف، غرفة وترتيب مجموعات يف الطالب توزيع بعد 

 بني مشرتكة عوامل إيجاد طريق عن املجموعة أعضاء بني الوثيقة الصلة بناء هو به يقوم

 .البعض بعضهم املجموعة أعضاء وتعريف املجموعة أعضاء

 

 

 رمضان فضل يف: املوضوع                                    اإلسالمية الرتبية : املادة

 : العام الهدف -أوالً

 رمضان شهر فضل الطالب تعريف

اإلسالميةالرتبيةمادةيستدر خطة أمنوذج

 التعاوينالتعلمجلساتتنفيذيفالرشوعقبلبهاالقياماملطلوب اإلجراءات
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 : الخاص الهدف ً-ثانيا

 املبارك رمضان شهر بأهمية الطالب تعريف -

 .فيه فطاراإل وعدم الصيام عىل الطالب حث -

  )دقيقة ٣٥(  :الدرس خطوات ً-ثالثا

 )دقيقتان( :الطالب لأويس اإلسالمي الدين ألركان متهيدية مقدمة املعلم يقدم: التمهيد -١

 ؟اإلسالمي الدين أركان هي ما :املعلم

 وحج رمضان وصوم الزكاة وإيتاء الصالة وإقامة لـلـها اله ال أن شهادة ،أستاذ نعم: ١طالب

 .سبيالً إليه استطاع من البيت

 الصيام؟ عن حديثا يحفظ من: املعلم

 ".تصحوا صوموا): "ص(محمد النبي قال: ٢ طالب

  صائم؟ منكم من املعلم يسال..................أحسنت: املعلم

 لـلـه والحمد كلنا: الطالب

 الجامعي دالرتدي إتباع مع القرآنية اآليات وقراءة الرشيف للحديث النموذجية املعلم قراءة -٢

 للطالب

 .دقائق خمسة ملدة للطالب الصامتة القراءة -٣

 )دقيقة ٣٣( املوضوع عرض -٤

 ملاذا :اآليت السؤال السبورة عىل ويكتب رمضان، شهر صوم فضل يف هو اليوم درسنا: املعلم

 السنة؟ شهور أفضل من رمضان شهر يعد

 ج -ب -أ (الثالثة للمجموعات أقسام ثالثة إىل السبورة ويقسم(  

 )ج-ب-أ الثالثة للمجموعات موجه السؤال هذا إن : املعلم

 واالستفسارات اإلجابات ويتبادلون مجموعاتهم داخل الطالب ونيسأل املجموعات رؤساء 

 .السؤال عن لإلجابة

  واحــد وكــل الــسؤال عــن اإلجابــة عــىل بيــنهم فــيام يتعــاونوا أن الطــالب عــىل يجــب :املعلــم
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 بـالتجوال لكـم يـسمح كـام دقيقتـني، بعـد اإلجابـة وأريد معلومات، من عنده ما زميله يعطي أن ميكن

 .أمكن إن الصوت خفض مع بحرية والتكلم

 .العاملني رب لـلـه فيه نصوم ألننا: )أ (املجموعة رئيس

 .املجموعة رئيس من ويطلب ........أخرى مرة اإلجابة أعد: املعلم

 ).أ(باملجموعة الخاص قلالح يف السبورة عىل اإلجابة اكتب: املعلم

 املجموعات باقي املعلم يسال 

 .الجنة أبواب فيه وتفتح وطاعة عبادة شهر ألنه: ب املجموعة رئيس

 ............املجموعة رئيس من ويطلب ........أخرى مرة اإلجابة أعد: املعلم

 .)ب (باملجموعة الخاص الحقل يف السبورة عىل اإلجابة اكتب: املعلم

 املجموعات باقي ملعلما يسال 

 ألف من خري وهي القدر ليلة وفيه فيه القران انزل قد تعاىل لـلـها نأل: ج املجموعة رئيس

 .النار أبواب وتغلق الجنة أبواب وتفتح املالئكة تتنزل حيث شهر،

 .املجموعة رئيس من ويطلب ........أخرى مرة اإلجابة أعد: املعلم

 ).ج( باملجموعة الخاص الحقل يف ةالسبور عىل اإلجابة اكتب: املعلم

 الثالثة اإلجابات إىل املعلم يشري 

 صحيحة؟ اإلجابات أي: املعلم

 )ج (باملجموعة الخاصة اإلجابة :الطالب

 الطالب من ويطلب ج اإلجابة ويبقي) ب-أ( اإلجابة املعلم وميسح ..........أحسنتم: املعلم

 .دفاترهم يف كتابتها

 الصوم؟ ما:  اآليت السؤال ويكتب السابق السؤال املعلم ميسح 

 دقيقتني ملدة بعضا بعضهم لوايسأ أن للطالب فرصة املعلم يعطي. 

 .املجموعة رئيس من ويطلب ........رمضان نهار يف نرشب وال نأكل ال أن هو :)أ (املجموعة رئيس

 ).أ( باملجموعة الخاص الحقل يف السبورة عىل اإلجابة اكتب: املعلم
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 املجموعات باقي املعلم يسال 

 .بسوء احد عىل نتكلم وال نرشب وال نأكل ال أن هو ):ب (املجموعة رئيس

 ).ب( باملجموعة الخاص الحقل يف السبورة عىل اإلجابة اكتب: املعلم

 املجموعات باقي املعلم يسال 

 مع الشمس غروب إىل الفجر طلوع من املفطرات جميع عن اإلمساك هو ):ج (املجموعة رئيس

 .املجموعة رئيس من ويطلب........الصيام نية

 ).ج( باملجموعة الخاص الحقل يف السبورة عىل اإلجابة اكتب: املعلم

 الثالثة اإلجابات إىل املعلم يشري 

 صحيحة؟ اإلجابات أي: املعلم

 )ج (باملجموعة الخاصة اإلجابة: الطالب

 ،)ج (اإلجابة ويبقي) ب-أ( اإلجابة املعلم وميسح.............فيكم لـلـها وبارك أحسنتم: املعلم

 .دفاترهم يف كتابتها الطالب من ويطلب

 كل يف طالب كل يقوم الدرايس املوضوع مناقشة من االنتهاء بعد: )دقائق عرش (التقويم -٥

 . املادة ملدرس اإلجابة ورقة وتسليم التالية األسئلة بحل تعاونية مجموعة

 األسئلة:  

 ؟اإلسالمي لدينا أركان هي ما -

 الصوم؟ هو ما -

 الصيام؟ يبدأ متى -

 .نصوم ملاذا -

 رمضان؟ شهر فضل هو ما -

 البيتي الواجب: 

 .الحايل الدرس ومراجعة الدفرت يف وكتابتها رمضان شهر فضل يف املقررة القرآنية اآليات حفظ
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 والكواكب الشمس : املوضوع                         الطبيعية جغرافيةال: الدراسية املادة

  . للدرس السلوكية األهداف - أوالً

  :أن عىل قادرة الطالبة جعل

  .الشمس تعرف -١

  . الشمس سطح عىل مشاهدتها ميكن التي الظواهر أهم تصف -٢

  .السيارة الكواكب من غريه من رثأك الفلكيني باهتامم املريخ استئثار وسبب الكواكب تعرف -٣

  .الشمس عن بعدها حسب السيارة الكواكب ترتب -٤

  .الشمسية للمجموعة بالنسبة مداراتها وتحدد الكويكبات تعرف -٥

  .كوكب لكل املميزة الصفات تذكر -٦

 ةاملجموع أقامر من غريه دون األرض بقمر االهتامم رس وتحدد األقامر أو التوابع تعرف -٧

  .الشمسية

 .أخرى بعد مرة الزمن من قصرية لفرتة إال لها رؤيتنا عدم وسبب املذنبات تعرف -٨

 :التعليمية الوسائل –ً ثانيا

  .السبورة -١

  .الطباشري -٢

  ) :دقيقة ٣٥ ( الدرس خطوات –ً ثالثا

 :)دقيقتان (للدرس قدمةامل -١

 ( ةالطبيعي الجغرافية مادة من األول صلالف يف درسنت: للطالبات بالقول للدرس املقدمة أبدأ

 كونية أشعة أو حركة أو حرارة أو ضوء هيئة عىل الكون يف تظهر فالطاقة ،وطاقة مادة باعتباره ) الكون

 درسنت كام ، الغبارية أو الغازية السحب أو والشهب والكواكب النجوم الكون يف مظاهرها من واملادة ،

 .والكواكب الشمس فسندرس اليوم أما ،إليه الحديثة العصور يف ونظرته نالكو إىلً قدميا اإلنسان نظرة

 الطبيعيةالجغرافيةمادةتدريس خطة أمنوذج
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 :)دقيقة ٣٣ (الدرس سري -٢

 من وأطلب) دقائق ٣ (السبورة عىل) والكواكب الشمس (املوضوع بكتابة الحايل درسنا أنبد

 حللرش بااللتقاء مجموعة كل ومن) الشمس (وهو املوضوع من األول الجزء عن املسؤوالت الطالبات

 وهو الثاين الجزء عن املسؤوالت الطالبات إىل بالنسبة الحال وكذلك لهن، املخصص الجزء ومناقشة

 والطالبات) األقامر أو التوابع (وهو الثالث الجزء عن املسؤوالت والطالبات ،)السيارة الكواكب(

 وهو الخامس الجزء عن املسؤوالت والطالبات ،)النجميات الكويكبات (وهو الرابع الجزء عن املسؤوالت

 .)والنيازك املذنبات(

 إليه توصلت ما وتوضح وترشح األصلية مجموعتها إىل طالبة كل ترجع) دقائق عرش (مرور وبعد

 يف األصلية التعاونية املجموعة داخل أجزائه بجميع املوضوع وتناقش ،األخرى املجاميع من زميالتها مع

  .دقيقة عرشين

  :اآليترة السؤال  السبوأعىليكتب يف : املدرس

 ؟ الشمس سطح عىل مشاهدتها ميكن التي الظواهر هي وما الشمس؟ ما: س

 وبإمكان. )التآخي–نالتعاو–املحبة–الوئام–السالم(السؤال موجه للمجموعات كلها  : املدرس

 اإلجابات يسألن الطالبات داخل مجموعاتهن ويتبادلن أنرؤساء املجموعات من الطالبات 

 وكل اإلجابة تتعاون فيام بينهن عىل أن، كام يجب عىل الطالبات  عىل هذا السؤاللإلجابةواالستفسارات 

 .طي لزميلتها ما عندها من معلومات تعأنواحدة ميكن 

ّويسمح لكن بالتجوال ضمن املجموعة الواحدة   عن السؤال خالل دقيقتني،اإلجابة أريدكام 

 .تكلم بحرية مع خفض الصوت ما أمكنوال

 املجموعات وباقي فتجيب ، باإلجابة) السالم (مجموعة لرئيسة املدرس يسمح دقيقتني وبعد 

  .إجابتها تسمع

 من فيها ما وأعظم الشمسية املجموعة مكونات من الشمس: تقول السالم مجموعة رئيسة

 .والطاقة القوة لتوليد عظيم ومركز ملتهبة كتلة وهي الحجم، حيث

 .ىأخر مرة اإلجابة دييأع: املدرس

، بعد ذلك تخرج وتكتب عىل السبورة خرى والطالبات يسمعن إجابتهاتعيد إجابتها مرة أ: سناء

 ). السالم(لسؤال يف الجزء املخصص ملجموعة  عن ااإلجابة
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 . التآخي – التعاون – املحبة – الوئام – األخرىيسأل املجموعات  : املدرس

 ؟أخرى إجابة هناك أن أم صحيح سناء قالته ما إن هل

 لهذا ًجوابا حرضت وقد مجموعتها أفراد سألت قد بدورها تكون) الوئام (مجموعة رئيسة 

 .السؤال

 . وباقي املجموعات تسمع إجابتها باإلجابة) الوئام(يسمح لرئيسة : املدرس

 بالطاقة فهي مركز األرضًالشمس كتلة ملتهبة دامئا ومتد الحياة عىل : تقول) الوئام(رئيسة مجموعة 

 عنرص من العنارص املكونة لها أن يبقي يف ألي لتوليد القوة والطاقة وهي بذلك ال تسمح عظيم

 .حالة صلبة أو سائلة 

تخرج وتكتب عىل السبورة ما قالته يف الجزء املخصص : )الوئام(سلوى رئيسة مجموعة 

 .ملجموعتها 

سلوى الذي كتبته هل جواب : ) التآخي– التعاون –املحبة (يسأل باقي املجموعات : املدرس

 ة هو الصحيح  أم هناك إجابة أصح؟ عىل السبورأمامكم

 مجموعتها أعضاء مع التقت أن بعدً جوابا حرضت قد) املحبة (مجموعة رئيسة تكون. 

ًالشمس أكرب حجام بني مكونات املجموعة الشمسية وهي كتلة : تقول) املحبة(رئيسة مجموعة 

 .  درجة مئوية آالفستة ) ٦ (تهبة تصل درجة حرارة سطحها إىلمل

 قليل قبل قالته ما السبورة عىل وتكتب) املحبة (مجموعة رئيسة تخرج. 

 ما قالته زينب وكتبته عىل إنهل )  التآخي–التعاون  (األخرىيسأل املجموعات : املدرس 

 رة هو الصحيح أم هناك إجابة أصح؟السبو

 مجموعتها أعضاء مع التقت أن بعدً جوابا حرضت قد) التعاون (مجموعة رئيسة تكون. 

ًالشمس كتلة نارية ملتهبة دامئا وتتفجر باستمرار مولدة حرارة  :تقول) التعاون(رئيسة مجموعة 

 درجة مئوية فهي مركز عظيم لتوليد القوة والطاقة ، ويقدر العلامء آالفستة ) ٦ (إىلعىل سطحها تصل 

 .مئوية مليون درجة ) ١٥ (إىلدرجة حرارة باطن الشمس 

 قليل قبل قالته ما السبورة عىل وتكتب) التعاون(  مجموعة رئيسة تخرج. 
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صحيح أم  ما قالته فاطمة وكتبته عىل السبورة هو الإنهل ) التآخي(يسأل مجموعة : املدرس 

 أن هناك إجابة أدق وأصح؟

 لسؤاللً جوابا وحرضت املجموعة يف زميالتها التقت قد) التآخي (مجموعة رئيسة تكون. 

 الحجم، حيث من الشمسية املجموعة يف ما أعظم الشمس :تقول) التآخي (مجموعة رئيسة 

 الجاذبية من قوي بوثاق الشمسية املجموعة أفراد جميع ترتبط حيث ،فيها املركز مكان تحتلو

 ،منها تفلت أن دون دامئية شبه أفالك يف الشمس حول دورانها إىل ويؤدي الشمس إىل يشدها

 عظيم ومركز ملتهبة كتلة النجوم كبقية هي وإمنا السيارة كالكواكب ًهامدا ًجرما يستل وهي

 حرارته تصل وباطنها مئوية درجة آالف ستة) ٦ (من سطحها حرارة وتقرتب والطاقة القوة لتوليد

 نافورات شكل عىل القرمزي بلـلـها الشمس سطح من يندلع ،كام مئوية درجة مليون) ١٥ (إىل

 بقع األرض سطح عىل من نشاهد كام الكيلومرتات، من األلوف مئات علو إىل خمةض نتوءات أو

 يقربً نسبيا مظلمة هائلة فجوات عن عبارة وهي) الشمس كلف (نسميها الشمس وجه يف داكنة

  . الثائرة الرباكني فوهات شكل إىل شكلها

 السبورة عىل إجابتها وتكتب) التآخي (مجموعة رئيسة تخرج.  

  إجابة أية.  الخمس عىل السبورة اإلجابات كتبت أنيسأل الطالبات بعد : املدرس

  ؟األصحهي 

ّالطالبات جميعا يشرين    .األخرية) التآخي( إجابة مجموعة إىلً

، ثم متسح  التي تشاهدوهااإلجاباتهي أصح ) التآخي( مجموعة إجابة، نعم أحسننت: املدرس

وتنقلها ) التآخي( مجموعة إجابةوتبقى )  التعاون– املحبة –ام  الوئ–السالم  (األوىل األربع اإلجابات

 . دفاترهن إىلالطالبات 

 : ويكتب مكانه سؤال آخر األولميسح السؤال : املدرس

 الكواكب من غريه من أكرث الفلكيني باهتامم املريخ استأثر وملاذا السيارة؟ الكواكب ما: س

 ؟ السيارة
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 دقيقتني ملدةً بعضا بعضهن يسألن أن للطالبات فرصة املدرس يعطي.  

 ) . الوئام(فلتجب مجموعة : املدرس

 تقول اإلجابة وتحري التشاور بعد) الوئام (مجموعة رئيسة:  

 الشمس حول اتمدار يف تقع وهي ًنورا، تشع ال أرضنا مثل أجسام هي السيارة الكواكب -

 الفلكيني اهتامم سبب وإن. )املريخ(و) ضاألر(و) الزهرة (كوكب يليه ثم) دعطار (الشمس إىل أقربها

  . سطحه عىل الحياة وجود بسبب هو باملريخ

 قليل قبل قالته ما ملجموعتها املخصص الجزء يف السبورة عىل وتكتب تخرج ثم.  

زيادة عىل ما هل عندكم )  التآخي– التعاون – املحبة –السالم (يسأل املجموعات : املدرس

 ) .الوئام(كتبته مجموعة 

عرف  :لشافية كام تراها مجموعتها فتقول ااإلجابةتكون قد تحرت ) املحبة(رئيسة مجموعة 

، لسيارة أجسام هامدة ال حياة فيها، والكواكب ا السننيآالف الكواكب السيارة وأهتم بها منذ اإلنسان

 هو كوكب  وأن أصغر تلك الكواكب واملريخ هام أكرب الكواكب السيارة وأقربها من الشمسواألرض

 ). بلوتو(

 اإلجابة ملجموعتها املخصص الجزء يف السبورة عىل وتكتب تخرج ثم. 

 . اللتني أمامكم اإلجابتنييا ترى عن ) السالم(ماذا تقول مجموعة : املدرس

 : مجموعتهـا وتبـادل املعلومـات تقـولبعد التحري وااللتقـاء مـع أفـراد) السالم(رئيسة مجموعة 

، اها بضوء الشمس الـساقط عـىل سـطحهاًم هامدة مثل أرضنا ال تشع نورا ونحن نرالكواكب السيارة أجسا

 أرسع الكواكـب وهو) عطارد(ًارا من الشمس هو الكوكب وإن أصغر أفراد املجموعة الشمسية وأقربها مد

 وهـو أجمـل كوكـب يـرى ) الزهـرة(ًاكب السيارة بعـدا عـن الـشمس هـي ، وثاين الكوًدورانا حول الشمس

، وكوكـب املـريخ هـو رابـع )نجمة الـصباح(غروب ولذلك يسمى ء ويشاهد قبيل الرشوق وعند اليف السام

   الربتقـايل ، ويـيل املـريخ يفاألحمـر من حيـث بعـد مـداره عـن الـشمس وميتـاز بلونـه األرضكوكب بعد 

فيتميـز بوجـود ثـالث ) زحـل(ًوهو أكرب الكواكب جميعا، أمـا كوكـب ) املشرتي(البعد عن الشمس كوكب 

 وهــي ) ، ونبتــون، وبلوتــوأورانــوس(، أمــا بقيــة الكواكــب فهــي بوســطهاحلقــات مــستوية دائريــة تحــيط 
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ن سبب استئثار املريخ باهتامم الفلكيني دون غريه مـن الكواكـب هـو احـتامالت وجـود إ، وًصغرية جدا

 . بالنسبة للشمساألرضالحياة عىل سطحه وذلك لتشابه موقعه مع موقع 

 السالم( ملجموعتها املخصص الجزء يف السبورة عىل ابةاإلج وتكتب تخرج ثم (  

 – واملحبة –الوئام (يف إجابة مجموعات )  والتآخي–التعاون (وماذا تقول مجموعتي : املدرس

 :) والسالم

 واألرضالزهرة واملريخ : بعد التشاور مع أفراد مجموعتها تقول ) التعاون ( رئيسة مجموعة 

ة الكواكب السيارة وإن سبب اهتامم الفلكيني باملريخ هو بسبب االعتقاد  ونبتون هي مجموعوأورانوس

 .  بوجود الحياة عىل سطحه 

 ملجموعتها املخصص الجزء يف بدقة قالته ما السبورة عىل وتكتب تخرج ثم.  

 ) . التآخي( مجموعة إجابة نسمع أنبقي لنا  : املدرس

الكواكب السيارة هي  :اد مجموعتها فتقولتكون قد تشاورت مع أفر) التآخي(رئيسة مجموعة 

) عطارد(كوكب  ًأجسام هامدة وتقع عىل مدارات متباينة من الشمس وأقربها مدارا من الشمس هو

وإن سبب اهتامم الفلكيني باملريخ هو ظهور . وأورانوس واملريخ األرض عن الشمس كوكب وأبعدها

 . بعض الدراسات التي تدعي وجود الحياة عىل سطحه

 اإلجابة نص ملجموعتها املخصص الجزء يف السبورة عىل وتكتب تخرج ثم:  

هي أصح ) السالم( سمعنا إجابات املجموعات كلها فأن إجابة مجموعة أننعم بعد : املدرس

 . دفاترهنإىل الصحيحة وتنقلها الطالبات اإلجابة القارصة وتبقى اإلجابات، ثم متسح اإلجابات

 :اآليتسابق ويكتب مكانه السؤال ميسح السؤال ال : املدرس

  ؟ الشمسية للمجموعة بالنسبة مداراتها تقع وأين ؟ الكويكبات ما: س

 .)املحبة( من مجموعة اإلجابة أريد: املدرس

 أمامها املكتوب السؤال عىل لإلجابة جديداً عضواً تنتخب) املحبة (مجموعة رئيسة . 

الكويكبات صغرية الحجم : مجموعتها الجوابزميالتها أعضاء نرسين تقول بعد أن سمعت من 

 .لواقع بني مداري املشرتي واملريختنترش يف الفراغ ا
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 الجواب السبورة عىل وتكتب  نرسين تخرج ثم.  

فيام كتبته )  التآخي– التعاون – الوئام –السالم  (األخرىما هو رأي املجموعات : املدرس

 .زميلتكم أمامكم

 قارصة اإلجابة نإ تقرر) السالم (مجموعة.  

 :ّبعد أن ناقشت طالبات أفراد مجموعتها وسمعت منهن) السالم(تقف ممثلة مجموعة 

 . الكويكبات كثرية العدد مختلفة الحجوم وتدور الكويكبات حول الشمس عىل غرار الكواكب السيارة 

 ملجموعتها املخصص الجزء يف السبورة عىل اإلجابة وتثبت تخرج ثم.  

 .هل عندكن إضافة ) الوئام ( سأل مجموعة ي : املدرس

 ما عىل إضافة هناك أن تقرر للمعلومات والتبادل والتحاور التشاور بعد ) الوئام ( مجموعة 

  ) .السالم ( مجموعة قالته

 ؟اإلضافةما هي : املدرس

 مجموعتها إجابة السبورة عىل وتثبت) الوئام (مجموعة ممثلة تخرج.  

 املريخ مداري بني ما وقت يف يدور كان كبري جسم بقايا هي الكويكبات إن العلامء يرجح -

 يف وتنترش السيارة الكواكب غرار عىل الشمس حول الكويكبات وتدور سيار، كوكب شكل عىل واملشرتي

 قطره يزيد ما فمنها تختلف حجومها أن إال العدد كثرية وهي واملريخ املشرتي مداري بني الواقع الفراغ

  .الكيلومرتات مئات إىل منها البعض قطر يصل فيام الواحد مرت لوالكي عىل

  ؟) التآخي – التعاون (املجموعتني رأي هو ما: املدرس

 عىل وتكتب وأعضائها املجموعة رئيسة مع التشاور بعد) التعاون (مجموعة ممثلة تخرج 

  :مجموعتها إجابة السبورة

 وتختلف واملشرتي املريخ مداري بني ما وقت يف يدور كان سيار لكوكب بقايا هي الكويكبات -

  .أخر إىل واحد من حجومها

 عىل مدون كام إجاباتها) التعاون – الوئام – السالم – املحبة (املجموعات ثبتت لقد : املدرس

 ) . التآخي (مجموعة إجابة نسمع أن إال لنا يتبقى ومل ّأمامكن، السبورة
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 نفس هي إجابتها نإ :وتقول مجموعتها أفراد مع لتشاورا بعد) التآخي (مجموعة ممثلة تخرج

  .السبورة عىل الرأي هذا وتثبت) الوئام (مجموعة إجابة

 ؟ األصح هي إجابة أية السبورة، عىل الخمس اإلجابات كتبت أن بعد الطالبات يسأل: املدرس

 ةمجموع وكذلك) الوئام (مجموعة إجابة إىل يرشن كلهن: الخمس املجموعات طالبات

 . )التآخي(

 عىل أثني وكذلك ّأمامكن التي اإلجابات أصح هي) الوئام (مجموعة إجابة ّأحسننت، نعم: املدرس

 ) .التآخي (مجموعة إجابة

 دفاترهن إىل الطالبات لتنقلها األصح اإلجابة وتبقى القارصة اإلجابات متسح ثم.  

  :اآليت السؤال مكانه ويكتب السؤال ميسح : املدرس

 ؟أخرى بعد مرة الزمن من قصرية لفرتة إال نراها ال وملاذا ؟ املذنبات ما: س

 ) .التعاون (مجموعة من اإلجابة أريد اآلن : املدرس

 أمامها املكتوب السؤال عىل لإلجابة جديداً عضواً تنتخب ) التعاون ( مجموعة رئيسة. 

 صغرية أجسام ذنباتامل :تقول الجواب مجموعتها وأعضاء رئيسة من سمعت أن بعد علياء

 وبعيدة األوقات اغلب الشمس عن قريبة وتكون طويلة تكون الغالب يف ومداراتها الشمس حول تدور

  .ًجدا قصرية لفرتة إال نراها ال لذلك قصرية، لفرتة عنه

 مجموعتها جواب السبورة عىل وتكتب علياء تخرج ثم.  

  .السؤال عىل) التآخي (مجموعة إجابة أريد : املدرس

 أجزاؤها تتناثر املذنبات :تقول مجموعتها وأعضاء رئيسة مناقشة بعد) التآخي (مجموعة ممثلة

 تحرتق باألرض متر وعندما بالنيازك وتعرف املشرتي أو بالشمس املحيطة املناطق تدخل عندما الفضاء يف

 عن بعدها أو رتابهااق بسبب هو قصرية لفرتة إال للمذنبات رؤيتنا عدم وسبب. ًشهبا فنسميها بالهواء

 . الشمس

 مجموعتها جواب نص السبورة عىل وتكتب ندى تخرج ثم.  

 مجموعتي بإجابتي) املحبة – الوئام – السالم (األخرى الثالث املجموعات رأي هو ما : املدرس

  ؟) التآخي – التعاون(
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 :وتقول بالجوا منهن وسمعت جموعتهام أفراد ناقشت أن بعد) السالم (مجموعة ممثلة تقف

 ثم طويل ذيل لها المعة نجمة شكل عىل وتظهر بشدة الشمس من تقرتب عندما املذنبات بعض تيضء

 الكواكب تدور كام الشمس حول الكثافة قليلة مادة من املذنبات وتتألف قصرية، فرتة بعد تختفي

 بسبب هو يتهارؤ عدم نوإ. الحمصة أو الجوزة حجم يتجاوز ال الحجم صغري النيازك واغلب ،األخرى

 .الشمس من قربها

 لها املخصص الجزء يف السبورة عىل مجموعتها إجابة وتكتب صبا تخرج ثم.  

 .)املحبة (مجموعة من األخرية قبل ما أسمع أن أريد: املدرس

 مادة من املذنبات تتألف :لتقول املجموعة ممثلة وتقف الجواب) املحبة (مجموعة تناقش

 طويلة الغالب يف تكون مداراتها ولكن السيارة الكواكب تدور كام الشمس لحو تدور قليلة كثافة ذات

 قصرية لفرتة ذلك كان منها اقرتبت وإذا الشمس عن بعيدة وهي الوقت أغلب متيض يجعلها مام ًجدا،

 لها المعة كبرية نجمة شكل عىل وتظهر بشدة الشمس من تقرتب عندما املذنبات بعض وتيضء ًجدا،

 الفضاء يف املذنبات أجزاء وتتناثر. قصرية فرتة بعد تختفي ما رسعان الناس انتباه عيتسرت طويل ذيل

 متر بالنيازك تعرف صغرية قطع شكل عىل فتكون املشرتي أو بالشمس املحيطة املناطق تدخل عندما

ً خطا مكونة تحرتق األرض جو دخلت ما فإذا متزايدة برسعة األرض نحو فتتحرك إليها فتجذبها باألرض

 عنها ابتعادها ثم شمسال عن اقرتابها بسبب هو قصرية لفرتة رؤيتها نوإ. ًشهابا ندعوه السامء يفً مضيئا

 .أخرى لفرتة

 املحبة ( مجموعة جواب السبورة عىل وتكتب ليىل تخرج ثم . (  

 . السؤال عىل) الوئام (األخرية املجموعة جواب هو ماً أخريا: املدرس

  :لتقول مجموعتها أفراد ناقشت أن بعد) ئامالو (مجموعة ممثلة تقف

 ) .املحبة (مجموعة إجابة نفس إجابتنا

 السبورة عىل مجموعتها إجابة وتثبت براء تخرج ثم.  

 وتبقى القارصة اإلجابات متسح ثم ،األصح اإلجابة هي) املحبة (مجموعة إجابة إن نعم: املدرس

  .ندفاتره إىل الطالبات وتنقلها الصحيحة اإلجابة

  :اآليت السؤال مكانه ويكتب السؤال ميسح : املدرس
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٢٦٣ 

  الشمسية؟ املجموعة أقامر من غريه دون األرض بقمر نهتم وملاذا ؟األقامر أو التوابع ما: س

 ) .التآخي (مجموعة سأختار املرة هذه : املدرس

 هاأمام املكتوب السؤال عىل لإلجابة جديداً عضواً تنتخب) التآخي (مجموعة رئيسة . 

 :السؤال عن إجابتها وبلورت مجموعتها أفراد ناقشت أن بعد تقول شريين

 الكواكب تلك عظم مع العدد يف تتناسب األقامر من مجموعة السيارة الكواكب معظم تصاحب

 املجموعة من كونه بسبب بالقمر ونهتم. املشرتي تتبع التي تلك ًحجام األقامر واكرب عامة بصورة

  . األرض إىل قامراأل وأقرب الشمسية

 بدقة مجموعتها جواب السبورة عىل وتكتب شريين تخرج ثم.  

 ) .السالم (مجموعة إجابة أريد: املدرس

 :فتقول إجابتها تسمع املجموعات ادأفر وباقي السؤال عىل تجيب) السالم (مجموعة ممثلة

 الكواكب تلك عظم مع لعددا يف وتتناسب السيارة الكواكب معظم تصاحب التي هي األقامر أو التوابع

 .األرض عن قربه بسبب هو األرض بقمر االهتامم وإن. واملشرتي األرض قمر ومنها عامة بصورة

 .أخرى مرة اإلجابة دييأع: املدرس

 تخرج ذلك بعد  إجابتها، يسمعن والطالبات أخرى مرة إجابتها تعيد ) السالم ( مجموعة ممثلة 

 .للمجموعة املخصص الجزء يف السؤال عن اإلجابة السبورة عىل وتكتب

 مجموعة ممثلة قالته ما إن هل) الوئام – املحبة – التعاون (األخرى املجموعات يسأل: املدرس

 ؟أخرى إجابة هناك إن أم صحيح) السالم(

ًتها وقد حرضت جوابا لهذا تكون بدورها قد سألت أفراد مجموع) التعاون(ممثلة مجموعة 

 .السؤال

  .إجابتها تسمع املجموعات وباقي باإلجابة) التعاون (مجموعة ملمثلة يسمح: املدرس

 التي السيارة الكواكب من انفصلت األقامر أصل إن يعتقد :تقول) التعاون (مجموعة ممثلة

 .األقامر واكرب األوىل الشمس من الكواكب انفصال تشبه بطريقة حولها تدور
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٢٦٤ 

  .ًجميعا ّفيكن لـلـها وبارك ّأحسننت: املدرس

 املجموعات إجابات وهي منها الشاملة اإلجابات وتحديد املجموعات إجابات استعراض وبعد

 إلجاباتهن املجموعات تلك أفراد جهد عىل اثني) التعاون – املحبة – الوئام – السالم – التآخي(

 من املجموعات تلك طالبات مبكافأة وأقوم الطالبات من ألفرادها الجمعي والتعاون الشاملة الصحيحة

  .ّلهن إضافية درجات حساب خالل

 كل يف طالبة كل تقوم الدرايس املوضوع مناقشة من االنتهاء بعد): دقائق عرش( التقويم -٣

 . املادة ملدرس اإلجابة ورقة وتسليم التالية األسئلة بحل تعاونية مجموعة

 األسئلة:  

 ؟ مسالش عن مداراتها بعد بحسب مرتبة السيارة الكواكب اذكري : ١س

 ؟ السيارة الكواكب من غريه من أكرث الفلكيني باهتامم املريخ استأثر ملاذا : ٢س

 الشمسية؟ املجموعة أقامر من غريه دون األرض بقمر نهتم ملاذا: ٣س

 ؟ والشهب النيازك أصل ما : ٤س

 ؟ أقامرها عدد حيث من بعضها عن السيارة الكواكب اختالف وضحي : ٥س

 البيتي الواجب :  

 – األرض دوران – والقمر بالشمس األرض عالقة موضوع تحضري الطالبات جميع من لباط

  . التايل لليوم والنهار الليل

 

 

 الثورة الصناعية/      املوضوع   التاريخ الحديث                              / املادة 

 : لسلوكية  الدرس اأهداف -أوالً

 : أنً يكون الطالب قادرا عىل أنيتوقع بعد انتهاء الدرس 

 .  ظهرت فيها الثورة الصناعية األوروبيةيسمي أول دولة يف القارة  -أ 

 .  من الحركة الصناعية أوروبايوضح التجارب التي استفادت منها دول غرب  -ب 

 . يلخص الرشوط الالزمة لنشأة وانتشار الصناعة  -ج 

الحديثالتاريخملادةتدريسية خطة أمنوذج
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٢٦٥ 

 : يعلل -د 

 أضيقولكنها عىل نطاق ) أملانيافرنسا و(اعية زيادة يف الرثوة يف كل من  الثورة الصنأحدثت : أوالً

 ؟ نه يف انكلرتام

 تعد سهولة املواصالت ورسعتها أهم مظهر من مظاهر الثورة الصناعية ؟  : ًثانيا

 التجارية ؟ يعد انتشار مذهب حرية التجارة مظهر من مظاهر توسع الحركة  : ًثالثا

 تحسن حالة العامل بعد منتصف القرن التاسع عرش ؟ : ًرابعا

 األوروبية والذي ميثل مقارنة بني سكان الدول – الكتاب املدريس – ) ٦٢(من خالل صفحة   -ه 

  : أنيستطيع الطالب ) ١٨٧٠(وما أصبح عددهم يف عام ) ١٨٠٠(الكربى عام 

 . عدد السكان يستنتج اثر الثورة الصناعية يف : أوالً

 . زيادة السكان أسبابيوضح  : ًثانيا

 . يعدد العوامل التي ساعدت عىل زيادة السكان يف املدن  : ًثالثا

 .  الجدارية الدول التي سبقت غريها يف الثورة الصناعية أوروبايؤرش عىل خارطة   -و 

  االقتصادي االنكليزي ادم سمث يف علم االقتصاد أراءيوضح   -ز 

 . يبني حالة العامل يف بدء الثورة الصناعية  -ح 

  : التعليمية الوسائل ً-ثانيا

  أوروباخارطة قارة  -أ 

  . اإلعداديةاملصور التاريخي للمرحلة  -ب 

  : الدرس خطوات ً-ثالثا

 ) دقيقتان(: التمهيد -أ 

بدأ املدرس  دوافع الطلبة وانتباههم للدرس الجديد وربطه بالدرس السابق حيث يإثارة أحاول

 عن طريق انكلرتا التي سبقت الدول األوروبيةبتمهيد يوضح فيه انتقال الثورة الصناعية إىل القارة 

 الثورة الصناعية أنتجته يف الثورة الصناعية ومنها اقتبست حركة االخرتاعات ونظام املعامل، وما األوروبية

 .عىل الصناعة وحدها  وعدم اقتصارها أوروبامن تقدم يف جميع مرافق الحياة يف 
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٢٦٦ 

 )  دقيقة٣٣( : عرض املادة -ب 

 تحققها كل مجموعة تعاونية وكتابة أن السلوكية التي يجب األغراضنبدأ درسنا بالتعرف عىل 

 السلوكية عىل السبورة ثم يقوم منسق كل مجموعة باستالم صحائف العمل من املدرس األغراض

 .    والرجوع إىل مجموعاتهم التعاونية 

 بعد تحديد املهمة التعلمية لكل طالب ضمن –ب املدرس من كل طالب يف املجموعات يطل

 املهامت التعلمية الواحدة يف املجموعات أصحاب يلتقي مع نظراء له من الطالب أن –مجموعته 

 واألفكار حولها والرجوع إىل مجموعاتهم اآلراء ملناقشة ومداولة ورشح صحيفة العمل وتبادل األخرى

  .ة للمناقشة واملداولة يف صحائف العمل وما توصل إليه مع زمالئه من املجاميع األخرىاألصلي

 

 

  . األوروبيةمعرفة الطلبة انتشار الثورة الصناعية إىل القارة /الهدف

 : التي تحته األسئلة عن واإلجابة قراءته بتمعن أرجو نص أمامكعزيزي الطالب /األنشطة

 :  ومنها األسئلة )الصناعية عنها يف دول رشق القارة يف الثورة األوروبية دول غرب القارة سبقت(

  التي ظهرت فيها الثورة الصناعية ؟ األوروبية الدول أولسمي /١س

  التي انترشت فيها الصناعة بصورة واسعة ؟األوروبيةأذكر ابرز الدول /٢س

  ؟ األوروبيةالقارة  أجزاءوضح طرق انتشار الصناعة إىل بقية /٣س

اذكر أهم االقتباسات التي استفادت منهـا دول غـرب القـارة مـن انتـشار الثـورة الـصناعية /٤س

 فيهام ؟ 

 لخص العوامل الالزمة لنشأة وانتشار الصناعة يف غرب القارة ووسطها ؟ /٥س

 

  

 . رة الصناعية معرفة الطلبة بزيادة الرثوة كمظهر من مظاهر الثو/الهدف

)١ (رقم عملصحيفة

)٢ (رقم عملصحيفة



 الدراسية املواد مختلف يف التعاوين التعلم تطبيق أمنوذج
 

٢٦٧ 

 . التي تحته األسئلة عن واإلجابة قراءته بتمعن أرجو نص أمامكعزيزي الطالب /األنشطة

 عىل الصناعة وحدها األوروبيةمل تقترص نتائج الثورة الصناعية التي حدثت يف بعض دول القارة (

 ).بل تعدتها إىل جميع مرافق الحياة

 :  ومنها األسئلة

  إىل زيادة الرثوة يف الدول الصناعية ؟ دتأوضح العوامل التي /١س

 مـام أضـيق ساهم يف زيادة الرثوة ولكنه عىل نطاق وأملانيا تقدم الصناعة يف فرنسا إنعلل /٢س

 حدث يف بريطانيا ؟ 

 أذكر السنة التي ظهرت فيها الصناعة يف فرنسا ؟ /٣س

  ؟)  م ١٨٦٧(  قد ظهر بعد عام أملانيا نشاط الصناعة يف إنعلل /٤س

 ؟  .أوروبا من أعظم الدول الصناعية يف أملانيا أصبحتعلل /٥س

 

 

 . معرفة الطلبة بزيادة السكان  / الهدف

)  م ١٨٠٠(عزيزي الطالب أمامك جدول ميثل مقارنة بني سكان الدول الكربى يف عـام  / األنشطة

 )  م ١٨٧٠( وما أصبح عددهم يف عام 

 : تمعن واإلجابة عن األسئلة التي تحته املطلوب قراءته ب

 *م١٨٧٠م وما أصبح عددهم عام ١٨٠٠يف عام جدول ميثل مقارنة بني سكان الدول الكربى 

  م١٨٧٠عدد السكان عام   م١٨٠٠عدد السكان عام  الدولة
 ً مليونا٣١ ً مليونا١٤ بريطانيا
 ً مليونا٣٦ ً مليونا٢٧ فرنسا
 ًا مليون٣٨ ً مليونا٢١ أملانيا
 ً مليونا٢٧ ً مليونا١٨ ايطاليا
 :  ومنهااألسئلة

  بني أثر الثورة الصناعية يف زيادة السكان ؟ أعالهمن مالحظة الجدول /١س

)٣ (رقم عملصحيفة
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٢٦٨ 

  التي ازداد فيها السكان أكرث من غريها ؟ األوروبيةسمي الدولة /٢س

  ؟أوروباعدد العوامل التي ساعدت عىل زيادة السكان يف /٣س

 ة الفالحني من الريف إىل املدينة ؟  هجرأسبابوضح /٤س

 أصـبحت املـدن التـي أهـم مواقع أوروبا ارش عىل خارطة أعالهمن خالل مالحظة الجدول / ٥س

  ؟ أوروبااليوم من أمهات املدن الصناعية الكربى يف 

 

 

 .  الثورة الصناعية أحدثتهامعرفة الطلبة سهولة املواصالت التي  / الهدف

مل : (  التـي تحتـه األسـئلة عن واإلجابة قراءته بتمعن أرجو نص أمامكعزيزي الطالب  /األنشطة

  ) أيضا بل تعداه إىل املواصالت اإلنتاجًيكن تأثري املحرك البخاري مقترصا عىل تغيري طريقة 

 :  ومنها األسئلة

  ؟ علل تعد سهولة املواصالت ورسعتها من أهم مظاهر الثورة الصناعية/ ١س

  التي استخدمت املحرك البخاري ؟ األوروبية الدول أولسمي / ٢س

 اذكر أول سكة حديد ظهرت يف العامل ؟ / ٣س

 وضح حركة الخطوط الحديدية يف فرنسا ؟ / ٤س

  ؟ أوروباوضح ابرز نتائج تطور حركة املواصالت يف / ٥س

 

 

  . أوروبا معرفة الطلبة بتوسع التجارة يف / الهدف

 : اآلتية األسئلةعزيزي الطالب من خالل قراءتك ملوضوع الدرس أجب عن /األنشطة

 :  ومنها األسئلة

 أذكر العوامل التي ساعدت عىل توسع نطاق التجارة ؟ / ١س

 وضح معوقات توسع التجارة الفرنسية ؟ / ٢س

)٤ (رقم عملصحيفة

)٥ (رقم عملصحيفة
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٢٦٩ 

  ؟ أوروبابني نتائج توسع التجارة الخارجية عىل /٣س

 مظاهر توسع التجارة ؟ وضح ابرز / ٤س

  االقتصادي االنكليزي ادم سمث يف عامل التجارة ؟أراء التي تركتها اآلثاروضح /٥س

 

  

 . معرفة الطلبة بحالة العامل  / الهدف

  . اآلتية األسئلةعزيزي الطالب اجب عن  / األنشطة

 : ومنها األسئلة

  الصناعية ؟ صف حالة العامل يف بدء الثورة/ ١س

 ًعلل تحسنت حالة العامل نسبيا بعد منتصف القرن التاسع عرش ؟ /٢س

  ؟ أوروباصف وضع املدن الصناعية يف بدء الثورة الصناعية يف / ٣س

  توضح فيها حالة العامل يف املدن الصناعية أول األمر ؟ أمثلةأعط / ٤س

  ؟ أوروبالعاملة يف  التي اتخذتها الحكومات بحق الطبقة ااإلجراءاتوضح / ٥س

 )  دقائق ١٠:    ( التقويم  -١

بعد االنتهاء من املوضوع الدرايس ولغرض معرفة مدى اسـتيعاب الطلبـة للـدرس الجديـد يقـوم 

 بـصورة األسـئلة عـىل اإلجابة يتعني عىل كل طالب من طالب املجموعات التعاونية أسئلةاملدرس بطرح 

  : األسئلةفردية ومن هذه 

  ؟ أوروبا وانتشار الصناعة يف إنشاءوامل قيام اذكر ع/ ١س

  التي ظهرت فيها الثورة الصناعية ؟ األوروبية الدول أولسمي / ٢س

 ما هي ابرز مظاهر توسع التجارة ؟ / ٣س

 سمي أشهر كتب االقتصادي االنكليزي ادم سمث ؟ / ٤س

  قانون التجمهر يف بريطانيا ؟ إلغاءأذكر سنة / ٥س

 اطات جمعيات العامل ونقاباتهم ؟ أذكر ابرز نش/ ٦س

)٦ (رقم عملصحيفة
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٢٧٠ 

 

 : الواجبات والنشاطات  -٢

    تحضري الدرس القادم  

 )التطورات االقتصادية واالجتامعية بعد الثورة الصناعية ( 

 

 

 لقسمةقابلية ا/       املوضوع    الرياضيات                                 /املادة 

 :  الدرس السلوكيةأهداف -أوالً

 : أنً يكون الطالب قادرا عىل أنرس يتوقع بعد انتهاء الد

 يتعرف عىل مفهوم قابلية القسمة - أ

 أخر يتحقق من قابلية قسمة عدد عىل أن - ب

 : الوسائل التعليمية  ً-ثانيا

  وامللوناألبيض الطباشري -السبورة

 : خطوات الدرس  ً-ثالثا

 ) دقيقتان ( :     مهيد الت -أ 

 دوافع الطلبة وانتباههم للدرس الجديد وربطه بالدرس السابق حيـث يبـدأ املـدرس إثارة أحاول

 ويكون الباقي يساوي أخربتمهيد يوضح فيه قابلية القسمة ، بان هناك عدد ما يقبل القسمة عىل عدد 

 .صفرا

 )  دقيقة ٣٣:   ( عرض املادة  -ب 

 تحققها كل مجموعـة تعاونيـة وكتابـة أن السلوكية التي يجب األغراض عىل نبدأ درسنا بالتعرف

 السلوكية عىل السبورة ثم يقـوم منـسق كـل مجموعـة باسـتالم صـحائف العمـل مـن املـدرس األغراض

 .    والرجوع إىل مجموعاتهم التعاونية 

 طـالب ثالثة من تتكون ثالثية مجموعة مثالً مجموعة، كل يف طالب لكلً رقام املعلم يعطي -١

 طالـب وكـل) التحـصيل متوسـط ومحمـد التحـصيل منخفض واحمد التحصيل مرتفع عيل(

 .)٣-٢-١ (وبالتتابعً رقام يحمل سوف

الرياضياتملادةتدريسية خطة أمنوذج
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٢٧١ 

 مثـال املعلـم ويعطـي.الحـصة بدايـة من دقيقة) ١٥-١٠ (خالل التعليمية املادة املعلم يرشح  -

 .القسمة عملية يف باق يكون ال حيث ؟ =٤÷١٦ ومثال القسمة، عملية يف باقي يكون حيث ؟=٣÷٣٥

 سؤاال املعلم لأيس. 

 .الوقت نفس يف ٣،٢ عىل القسمة يقبل لعدد مثال أعطي: السؤال

 اإلجابة عىل يتفقوا حتى مجموعة كل يف السؤال يناقشوا أن طالبه إىل املعلم يطلب. 

 .صفر وهو زوجي آحاده الن ٢ عىل يقسم) ٢٠( العدد: ١ طالب

 .٣ عىل يقسم ٥ العدد: ٢ طالب

 .٢ ويبقى واحدة ٣ عىل يحوي ألنه ٣ عىل يقسم ال ٥ العدد: ٣ طالب

 ٣ عىل يقسم  ٩العدد: ١طالب

 .باقي بدون ٣ عىل يقسم  ٣٣العدد: ٢طالب

 ٢ عـىل يقـسم نفـسه العـدد انـه أي الوقت، بنفس ٢،٣ عىل يقسم عدد يطلب السؤال :٣طالب

 .باقي بدون ٣ عىل ويقسم

 .باقي بدون ٣ وعىل ٢ عىل قسمي ٦ العدد :١طالب

 جابـةاإل يقـدم أن مجموعـة كـل يف نفـسه الرقم يحمل من كل وعىل محددا رقام يطلب: املعلم

 .مجموعته من عليه املتفق

 ويطلــب مــن الطالــب الــذي يحمــل  ............مــا هــو العــدد؟ : املجموعــةيــسألاملعلــم 

 . االجابة١الرقم 

 .الوقت بنفس ٣و٢ يقسم عىل ٦العدد : ١طالب

 .ما هي القاعدة التي اعتمدتم عليها: املعلم

 أخرى مرة لالجتامع الطالب يعود 

وقاعدة قابلية القسمة عىل  ٢العدد املطلوب يجب ان تنطبق عليه قابلية القسمة عىل : ٢طالب

 . بنفس الوقت٣
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٢٧٢ 

  ومجمـوع ارقامـه٢حاد العدد املطلوب يجب ان يكون زوجي حتى يقسم عىل اي ان أ: ١طالب

 .٣ حتى يقسم عىل ٣تقسم عىل 

 .٣حاده زوجي ومجموع ارقامه  حيث آ١٢ اذن نستطبع أن نأيت بامثلة أخرى مثل :٣طالب

 األول للسؤال التقويم يف الواردة املسائل بقية إىل االنتقال يتم الطريقة بنفس. 

 تعلموه مبا الطالب املعلم يذكر. 

 ) دقائق١٠( : التقويم -ج 

 ٨÷٤٠٦الثـاين العـدد عـىل القـسمة يقبـل األول العـدد كـان إذا فيام لبيان ةالقسم استخدم :س

 .٥÷٦٠٠و

 :يكون بحيث منازل ثالث من مكون عدد عىل مثال أعط: س

 .٢ عىل للقسمة قابل -

 .٣عىل للقسمة قابل -

 .٤عىل للقسمة قابل -

اوي وعند فـتح  مؤسسات خريية وبالتس٣ من املال عىل ً يوزع من تركته مبلغاأن رجل أوىص: س

، فـام هـو الـرقم ً دينارا٨٦٧و  من املبلغ قد حذف فظهر العدد عىل النحاألوىلالوصية وجد  رقم املنزلة 

 املحذوف حتى يقسم املبلغ بالتساوي بني هذه املجموعات بالدنانري الكاملة؟

 البيتي الواجب : 

 .٤٠يف ص   يف الكتاب٣ و٢ و١حل التامرين 

 

 

 مفهوم الترشب:              املوضوع                           اإلحياء: املادة 

 : الهدف العام -أوالً

 .الترشب مفهوم الطالب تعريف

األحياءادةملتدريسية خطة أمنوذج
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٢٧٣ 

 

 : الدرس السلوكيةأهداف: ًثانيا

  : أن عىلً قادرا الطالب يكون أن الدرس انتهاء بعد يتوقع

 .الترشب مفهوم يوضح -

 .الترشب ضغط فيعر -

 .الترشب ضغط حدوث أسباب يرشح -

 .الحمص بذور حجم تغيري سبب يفرس -

 .الترشب ضغط حدوث كيفية يوضح تجربة يجري -

 .مناسبة بصورة واملواد األدوات يستعمل -

 .والنتائج بالحسابات جدول ينظم -

 .صورة أحسن يف النبات جزاءأل خلقه يف وتعاىل سبحانه الخالق عظمة يقدر -

  : الوسائل التعليمية ً-ثالثا

 ترشيح، قمـع زجـاجي، بـذور الحمـص، وعجينـة الجـص، حامـل أوراقالطباشري امللون، السبورة، 

 .طبق برتي حديدي،

 : خطوات الدرس  ً-رابعا

 ) دقيقتان :   ( التمهيد -أ 

فـي التجربـة  انتشار املواد الصلبة وانتشار الغازات بشكل تجريبي فإىلتطرقنا يف الدرس السابق 

 انتشار الربمنكات بعد رأينا اختبار املاء أنبوبة، عندما وضعت قطرات من برمنكنات البوتاسيوم يف األوىل

برهة من الزمن، وفيام يتعلق بانتشار الغازات عند وضع قطعة من القطن املوضوع عليها عدة قطـرات 

 قطعة من األخرىفني ويف الفوهة  زجاجية مفتوحة الطرأنبوبة فوهات إحدىمن حامض الهيدروليك يف 

القطن تحتوي عىل قطرات من هيدروكسيد االمونيوم بعدها نشاهد انتشار الغازات فتكون عـىل شـكل 

  .NH4OHإىل منها  HCLإىلحلقة ضبابية بيضاء اقرب 

 :، وهيطلبة واسرتجاع معلوماتهم السابقة لجلب انتباه الأسئلة  بإثارةيقوم املعلم

 االنتشار؟ يةبعمل نقصد ماذا -

 االنتشار؟ أنواع ما -
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٢٧٤ 

 االنتشار؟ معدل يف املؤثرة العوامل ما -

 االنتشار؟ يف) البوتاسيوم برمنكات (الصلبة املادة استغرقته الذي الوقت ما -

 االنتشار؟ رسعة حساب ميكن كيف -

 ذلك؟ فرسNH4OHعن وبعيدة HCLإىل بالقرب الضبابية الحلقة ظهور -

 )  دقيقة ٣٣ ( :   عرض املادة  -ب 

 بشكل وتوزيعها مجموعه لكل طالب) ٣( صغرية تعاونية مجموعات عىل املجموعة تقسم -١

 :اآلتية األدوار وبحسب التحصيل ناحية من متجانس غري

 واملعلم مجموعته أفراد بني بالتنسيق يقوم -املنسق. 

 أخطاء ومالحظة خطا كانت إذا وتصحيحها املجموعة أفراد إجابات مبراقبة يقوم -املصحح 

 .بالتجربة القيام أثناء يف املجموعة

 بعد املجموعة أفراد عىل عرضت التي واألسئلة التجربة عن ملخص بتقديم يقوم -امللخص 

 .موجزة اإلجابة وتكون مخترب كل نهاية يف وتقدميها املناسبة اإلجابة عىل االتفاق

 الترشب وضغط الترشب مبوضوع الخاصة السلوكية باألهداف الطلبة بتعريف املعلم يقوم -٢

 .السبورة عىل بكتابتها وذلك

 االجتامع املتشابهة املوضوعات عن املسؤولني الجزئية املهامت ذوي الطلبة من املعلم يطلب -٣

 هذه يف املعلم دور ويكون حولها، األفكار وتبادل ومناقشتها املوضوعات هذه لرشح معا،

 والتذكري األمر لزم إذا والتدخل والتوجيهات املالحظات قديموت الطلبة عمل مراقبة األثناء

 .مجموعاتهم إىل والعودة املناقشة هذه إلنهاء لهم املتبقي بالوقت

 الجزء بتعليم عضو كل ويبدأ ،األصلية مجموعاتهم إىل العودة الطلبة من املعلم يطلب -٤

 .الواحدة وعةاملجم بأعضاء يتعلق فيام وهكذا... مجموعته ألعضاء به الخاص

 :اآليت التجربة بخطوات مجموعة كل تقوم -٥

 بحيث واملاسك الحديدي الحامل بوساطة عامودي بوضع الزجاجي القمع تثبيت 

 .األعىل إىل الواسعة القمع فتحة تكون
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٢٧٥ 

 الزجاجي القمع يف الرتشيح ورقة ذلك بعد تثبت. 

 الوسط يف الحمص بذور  من عدد بنرث تقوم ثم النصف، إىل الجص عجينة من كمية وضع 

 .القمع حافة عن بعيدة

 لتجف ساعة ربع ملدة ترتكها ثم الجص عجينة من أخرى كمية تضيف. 

 بحيث املاء من كمية عىل يحتوي برتي طبق يف يوضع ثم جفافه بعد الجص مخروط اخرج 

 .يحصل ما وراقب ملدة واتركه سم ١ ملسافة يغمرها واملاء لألسفل املخروط قاعدة تكون

 باملوضـوع، املتعلقـة املعلومـات تبـادل لضامن املعلم ألسئلة املجموعة أعضاء بني مداولة تجري

 الذي امللخص إىل ويقدمها الخطأ اإلجابات تصحيح يجري واملصحح ، ورقة عىل بتسجيلها املسجل ويقوم

 نهاية يف املعلم إىل لميس نهايئ تقرير شكل عىل املجموعة أراء اتفاق بعد للموضوع نهائية خالصة يقدم

 .املخترب

 ) دقائق١٠: (التقويم -ج 

 ماذا نقصد بالترشب؟: س

 عرف ضغط الترشب؟: س

 عدد العوامل الواجب توفرها يف معدل الترشب؟: س

 هل يتغري حجم بذور الحمص؟: س

 فرس ما يحصل ملخروط الجص بعد تركه فرتة من الزمن؟: س

 البيتي الواجب: 

 .القادم للدرس االزموزي والضغط زيةاالزمو موضوع تحضري

 

 

 املصدر امليمي:          املوضوع    القواعد                           : املادة 

 : الهدف العام -أوالً

 .امليمي املصدر الطالب تعريف

 العربية اللغة ملادة تدريسية خطة أمنوذج
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٢٧٦ 

 :  الدرس السلوكيةأهداف: ًثانيا

 : أن عىلً قادرا الطالب يكون أن لدرسا انتهاء بعد يتوقع

 .امليمي املصدر مفهوم يعرف -

 .امليمي املصدر وزن يذكر -

 .امليمي املصدر فعل يذكر -

 .امليمي للمصدر األصيل املصدر يذكر -

 .امليمي املصدر يعرف -

 .ميمي مصدر إىل األصيل الفعل تحويل يعرب -

 .ميمي مصدر إىل األصيل الفعل تحويل يعرف -

 مفعل وزن عىل ميمي مصدر عىل تحتوي جملة يعطي -

 .العني بكرس مفعل وزن عىل ميمي مصدر عىل تحتوي جملة يعطي -

 .امليمي املصدر مييز -

 .املفعول اسم وزن عىل امليمي املصدر عىل تحتوي جملة يعطي -

 : الوسائل التعليمية : ًثالثا

 .الطباشري امللون، السبورة

  )قتاندقي( :   التمهيد -أ 

 أي ضـمن طالـب أي غياب وعدم الدراسية للمقاعد الطالب ترتيب حسن عىل املعلم يثني -

 .التعاونية املجموعات من مجموعة

 بكتابتهـا وذلـك امليمـي املـصدر مبوضـوع الخاصة السلوكية األهداف الطالب املعلم يعرف -

 .ألخرا الجانب يف املوضوع فقرات وكتابة السبورة من األمين الجانب عىل

  ) دقيقة ٣٣ :   ( املادة عرض -ب 

  دقيقة١١ :  األوىلالخطوة 

  متنوعـة أسـئلة إلـيهم ويوجـه صـامتة، قـراءة النص قراءة الطالب من املعلم يطلب -

ــث ــون بحي ــوبتهم تك ــالً أج ــن جم ــنص م ــون ال ــا لتك ــم منطلق ــوع، لفه ــا املوض   وكتابته
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٢٧٧ 

 الوجـه عىل امليمي املصدر لفظ من أخذت التي الكلامت تحت خطوط ووضع السبورة عىل

 :اآليت

 .مسمعه طابً كالما سمعت

 ً.موعدا تعدن ال

 .األمر يف املرتقى يغرنك ال

 ً.وعرا منه املنحدر كان إذا

 منها اسم كل تجد ،)املنحدر املرتقى، ً،موعدا مسمع، (األسامء تأمل الطالب من املعلم يطلب -

 األسامء هذه بدل وضعت لو  نكأل مصدر، إذن فهو الزمان، من مجرد معنى عىل يدل

 هذه سميت ولذا املعنى، تغري ما) انحدار ارتقاء، وعد، سمع،( ألفعالها األصلية املصادر

 يسمى لذلك زائدة مبيم مبدوء منها مصدر كل فان املالحظ ومن ً،أيضا) مصادر( األسامء

 .ميمي مصدر

 عىل فعال أفعالها بني وجود عدم ظفيالح الطالب، قبل من امليمية املصادر تأمل املعلم يطلب -

 التي املصادر نأل مشاركة وشارك مجاهدة – جاهد نحو مفاعلة مصدره الذي فاعل وزن

 بها املبدوءة) امليم (إن ذلك من فتدرك ميمية، وليست أصلية مصادر مفاعلة وزن عىل

 .املفاعلة لغري زائدة امليمية املصادر

 يؤديه ما أدى قد منها تجدون امليمية، املصادر هذه تدبرتم إذا انه للطالب املعلم يذكر -

 .وتأكيدها الداللة قوة يف يفوقه ولكنه املجرد، املعنى عىل الداللة من األصيل املصدر

 ،)يسمع -سمع(ثاليث فعله الذي امليمي املصدر ومالحظة ، النص إىل العودة الطالب من املعلم يطلب -

 حاالت جميع ويف امليمي، للمصدر القياسية الصيغة هي وهذه مفعل، وزن عىل جاء قد تجده

 ،األخر صحيح) ًواويا مثاالً( الثاليث الفعل فيها يكون التي وهي واحدة، حالة عدا ما الثاليث الفعل

 التي بالواو الفاء معتل الالم، صحيح) يعد -وعد (فعله فان ،)موعد(امليمي املصدر يف ترى كام

  املدرسة إىل موصيل كان (قولك من) موصل (امليمي املصدر ومثله املضارع يف حذفت
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٢٧٨ 

 الحديث يف كام ،)مفعلة (صيغة عىل فيكون امليمي، املصدر أخر يف) تاء (تزاد وقد ،ً)متأخرا

 ".محزنة مجنة، مبخلة، وانه القلب، مثرة الولد" :الرشيف

) يرتقي -ارتقى (خاميس فعله الذي) مرتقى( امليمي املصدر وهو األخر النوع إىل املعلم يتحول -

 قبل ما وفتح مضمونة، ًميام املضارعة حرف بإبدال املضارع فعله وزن عىل جاء قد فنجده

 ).ينحدر -انحدر (ًأيضا خاميس فعله الذي) منحدر (امليمي املصدر ومثله ،أخره

ُتَجتنبوا ِإن( :تعاىل كقوله والسدايس، الرباعي عىل يرسي القياس هذا أن إىل املعلم يشري - ِ َ َكَبائر ْ ِ َ 

ْتُنهوَن َما َ ُعنه ْ ْ ْنُكَفر َ ْعنكُم ِّ ْسيئاتكُم َ ِ َ ِّ ْونُدخلكُم َ ِ ْ ًمدخال َ َ ْ ًكَرميا ُّ : قولك وكذلك ،)٣١:النساء () ِ

 جاء ميمي مصدر)  مستقبالً(و) مدخالً (من فلكل ،ً)حسنا مستقبالً ضيوفه محمد استقبل(

 األول ،األخر قبل ما وفتح مضمومة ًميام املضارعة حرف بإبدال مضارع، فعله وزن عىل

 ).يستقبل – استقبل( سدايس فعله والثاين ،)يدخل -ادخل( رباعي فعله

 فعله وزن عىل يكون الثاليث غري من امليمي املصدر أن يتبني بالكالم للطالب املعلم يتوجه -

 أو ًرباعيا أكان سواء األخر قبل ما وفتح مضمومة ًميام املضارعة حرف بإبدال املضارع

 تشارك الثاليث، غري من املكان واسم الزمان، واسم املفعول، اسم وأما. ًسداسيا أو ًخامسيا

 .الجملة وسياق بالقرائن، منها ذلك عىل ويستدل ذلك، يف امليمي املصدر

  دقيقة١١:           الخطوة الثانية

ً يطلب املعلم من الطالب ذوي املهامت الجزئية املسؤولني عن الفقرات املتشابهة باالجتامع معا

 حولها حسب جدول توزيع املهام العلمية ملوضوع املصدر اراألفكلرشح ومناقشة الفقرات وتناول 

 .امليمي

 من مكونة دائرية حلقات ثالث شكل عىل الدراسية املقاعد ترتيب إعادة الطالب من يطلب -

 .مقاعد ستة من مكونة وحلقة مقاعد مثان

 :عىل املعلم يحرص الجديدة املجموعة أعضاء بني املوضوع فقرات مناقشة وأثناء -



 الدراسية املواد مختلف يف التعاوين التعلم تطبيق أمنوذج
 

٢٧٩ 

 .الفقرات مناقشة إلمتام فقط دقائق ١٠ لديهم بان الطالب ذكريت -

 .أدائهم مراقبة -

 .التوجيهات تقديم -

 .الطالب أسئلة عن اإلجابة -

  دقيقة١١ :الخطوة الثالثة

 مع األصلية مجموعاتهم إىل ينهي الوقت املحدد يطلب املعلم من الطالب العودة أنبعد 

 مجموعته أعضاء بتعليم األرقام كل عضو وحسب التسلسل ويبدأ أيضا عىل الرسعة والهدوء التأكيد

 وبعد ذلك يوزع املعلم ورقة العمل لكل مجموعة تحتوي عىل التامرين املوجودة إليهالفقرات املوكلة 

 .يف الكتاب املقرر

 العمل، عند الرتتيب منهم ويطلب التعاونية املجموعات بني املعلم يتحرك األثناء هذه ويف -

 .العمل ورقة يف املهامت ةوكتاب

 .عملها خطة مجموعة كل تسلم الوقت نهاية يف -

 دقائق ١٠:      التقويم -ج 

 :اآلتية األفعالهات املصدر امليمي لكل فعل من : س

 .وفد، قعد، ذهب، حمد، قدم، اجتهد، استودع

 :كون ثالث جمل مفيدة تشتمل كل منها عىل مصدر ميمي، بحيث: س

 .العني بفتح مفعل وزن عىل الجملة يف مليميا املصدر يكون -١

 .العني بكرس مفعل وزن عىل الجملة يف امليمي املصدر يكون -٢

 وفتح ًميام املضارعة حرف بإبدال املضارع فعله وزن عىل الجملة يف امليمي املصدر يكون -٣

 .األخر قبل ما

 البيتي الواجب 

 .  يف دفاتر القواعد٣ و٢ و١حل التامرين 



 التعاوين التعلم
 

٢٨٠ 

 املالحظات التشكيالت الفعاليات والنشاطاتالزمن أقسام الوحدة التعليمية

 اإلداري
األجواء (

 )الرتبوية

٣ 
دقيقة

وقوف الطالب نسقا واحدا لتسجيل الغياب وأداء تحية بدء الدرس 
 ) .نشاط......رياضة(بصيحة 

××××××××××

Δ 
التأكيد عىل الوقوف املنظم 
 وضبط املسافات بني الطالب

 اإلعداد العام
 )املقدمة(

٧ 
دقيقة

 هرولة - عىل الكعبنيالسري- عىل االمشاطالسري-السري االعتيادي
الهرولة مع تدوير الذراعني -لألماملهرولة مع تدوير الذراعني ا-خفيفة

الهرولة مع القفز -بالتعاقبلركبتني اماما عاليا الهرولة مع رفع ا-خلفا
 . الوقوف–سري اعتيادي-هرولة خفيفة-يا عند سامع الصافرةعال

×××××× 
×            × 

       ×Δ×      

اإلعداد العام يكون عىل شكل 
ضريي  رتل دائري بدائرة مفتوحة

سم التح
الق

)
٢٥

 (
دقيقة

 

اإلعداد الخاص
التامرين 
 البدنية

١٥ 
دقيقة

 ).حر(جلني للصدر عىل البقعة مع ثني الرقفزات )  تخرصا-وقوف (
ضغط املرفقني للخلف ثالث عدات ) الوقوف، فتحا ، انثناء عرضا(

 .ونرش الذراعني بالعدة الرابعة 
 فتل الجذع للجانبني ) أماما، الذراعني جانبا الجذع وقوف، فتحا(

 ) عدات٤(
 ) .عدتني (أماماثني الرجلني لألسفل مع رفع الذراعني ) الوقوف (

 

×  ×  × 
×  ×  × 

 Δ×  ×  × 
×  ×  × 
×  ×  × 

التأكيد عىل أعداد جميع 
املجموعات العضلية املشاركة 

 بالعمل
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الجانب 
 التعليمي

١٢ 
دقيقة

) بوجه القدم وباطن القدم(يقوم املدرس برشح مهارة الدحرجة 
) الزميل( من قبل النموذج األداء الطالب ثم أمام املهارة بأداءويقوم 

 . من قبل الطالب ثم

×  ×  ×  ×  × 
×              × 
×              × 

Δ 

التأكيد عىل فهم الطالب للمهارة
مع االنتباه لرشح وعرض املدرس

 للمهارة

يس 
سم الرئي

الق
)

٦٠
 (

دقيقة
 

الجانب 
 التطبيقي

٤٨ 
دقيقة

ذهابا ) م١٠(يقوم كل طالب بأداء الدحرجة بوجه القدم ملسافة  -
 .جموعة بتصحيح األخطاءوبباطن القدم إيابا مع قيام قائد امل

 
واخص ثم) ٣( يف كل مجموعة بدحرجة الكرة بني األوليقوم الطالب -

 إىلثم الرجوع ) ٢( الطالب رقم إىلالرجوع بخط مستقيم ومناولتها 
 . وهكذا األداءبنفس ) ٢(خلف املجموعة ليقوم الطالب رقم 

 
 ثم لألمام بدحرجة الكرة األولطالبان بخط متوازي يقوم الطالب -

 الطالب إىل ثم ميررها األداء الطالب الثاين ليقوم بنفس إىلميررها 
 .وإيابا يطبق التمرين بعرض امللعب ذهابا األول

 م١٠
 
 
 
 

×××××× 
××× 
 

  ××  ××      
 

××× × 

)٦ (اىل الــــــصف تقــــــسيم -
  .تعاونية مجموعات

ــدها مجموعــة كــل - ينفــذ بقائ
 .بها التمرين

تنفيـذ عـن مسؤول طالب كل -
املجموعات تبديل يتم ثم املهارة
 ً.دوريا

الواحـدة املجموعة طالب عدد -
تطبيــق عــىل والتأكيــد مـع, ) ٤(

والتعـاون صحيحة بصورة املهارة
  .لتنفيذها املجموعة أفراد بني

سم
الق

ي
الختام

 
)٥

 (
الجانب دقيقة

 الختامي
٥ 

دقيقة
 .النرصاف متارين تهدئة واسرتخاء مع جمع األدوات إىل مكانها ثم  ا

××××××××××
××××××××××

� Δ 
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 الثالث االبتدايئ :         الصف    الرتبية الفنية                             : املادة 

  دقيقة٤٥:           الزمن       رسم العيد                      : املوضوع 

 : الهدف العام  -أوالً

 .والدينية والقومية الوطنية املناسبات عن بالرسم التعبري

 : الهدف الخاص  ً-ثانيا

 لوحـة لرسم والتعاون التشاور فرصة إلعطائهم التالميذ من مجموعة بني الجامعي الرسم تشجيع

 .الجيد واملستوى الفني الهدف إىل باإلضافة الرتبوية األهداف يحقق بشكل مشرتكة

 : األهداف السلوكية  ً-ثالثا

 - :أن عىل قادراً التلميذ جعل

 .العيدعن موضوع ) سم٧٠×سم١٠٠( يف انجاز لوحة فنية بقياس أقرانهيشارك مع  -١

 .يناقش مع زمالئه مفردات اللوحة الفنية ملوضوع العيد  -٢

 . اللوحة الفنية مييز األلوان املستخدمة يف تلوين مفردات -٣

  .األشكاليتجاوز خاصية التكرار اآليل يف  -٤

  .األشكاليتجاوز خاصية التامثل يف  -٥

  .األشكاليتجاوز خاصية الشفافية يف  -٦

 .يتجاوز خاصية الجمع بني األمكنة واألزمنة يف حيز واحد يف رسوماته  -٧

  .األشكاليتجاوز خاصية املبالغة يف  -٨

 . املرسومة األشكال تفاصيل يتجاوز خاصية -٩

 يتجاوز خاصية طبيعة األشكال املرسومة  -١٠

 . ببعضها األشكاليتجاوز خاصية عالقة  -١١

 . األخرى واألشياء األشكاليتجاوز خاصية الوضع املثايل يف  -١٢

 . الرص يف رسوماته أويتجاوز خاصية التصفيف  -١٣

  .األشكاليتجاوز خاصية التسطيح يف  -١٤

 الفنية الرتبية ملادة تدريسية خطة أمنوذج
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 .يتجاوز خاصية التسمية يف رسوماته  -١٥

  .األشكاليتجاوز خاصية الحذف يف  -١٦

 .يتجاوز خاصية خط األرض يف رسوماته  -١٧

 الخامات واملستلزمات : ًرابعا

 .)باستيل( شمعية ألوان،  رصاصأقالم، )سم٧٠×١٠٠(كارتون للرسم بقياس 

 الوسائل التعليمية ً-خامسا

 . صور ورسوم باأللوانمجموعة

 )دقيقتان  (املقدمة -أ 

فكرة توضيحية عن مناسبة العيد وبيان أهميتـه بالنـسبة لهـم ) عينة البحث( التالميذ إعطاءتم 

كأطفال وتشجيعهم عىل تبـادل التهـاين مـع أهلهـم وأصـدقائهم والـسؤال عـن املالبـس الجديـدة التـي 

 كالحـدائق العامـة ومـا إليهـاذهبون يرتدونها يف العيد وعن تفاصيلها وألوانها الجذابة واألماكن التـي يـ

 املختلفة وعن بـائع الحلـوى وشـكل عربتـه ولونهـا وبـائع البالونـات وألوانها بأشكالها أشجاريرونه من 

 البالونات عند ارتفاعها يف السامء مع بيان نوع األلعاب التي يلعبونهـا وأحجام البالونات وألوان وأشكال

 بقـدمني ولكنـه يـستعمل اإلنـسان سبحانه وتعاىل خلق لـلـه انأ كلعبة كرة القدم وكيف أصدقائهممع 

 . لتحقيق الفوز أصدقائهمقدم واحدة لرضب الكرة وتشجعهم عىل التنافس مع 

كونه فكـرة ) رسم مشرتك(وبعد ذلك تم توضيح فكرة العمل الجامعي وباألخص الرسم الجامعي 

تالميـذ ) ٣(عـات تـضم كـل مجموعـة لرسم لوحة فنية مشرتكة يقوم به تالميذ الصف عىل شـكل مجمو

 إىلبحيث يختار كل تلميذ رسم جزء من موضوع مجموعته وكيفية تنسيق العنارص وتنظيمهـا للوصـول 

 .عمل يعرب عن املوضوع بشكل جيد 

 دقائق) ١٠ : (العرض -ب 

تالميذ وتعطى الحرية لكل تلميذ من ) ٣( مجموعات ، كل مجموعة تضم إىلتم تقسيم التالميذ 

موعة باختيار أحد عنارص املوضوع لرسمه مع مجموعته مع بيان موقعـه بـني زمالئـه يف املجموعـة املج

 .والحيز املسموح له 
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 أجـزاءوالتأكيد عىل استخدام األلوان املناسبة لتلوين كل عنرص يف اللوحة مع تحقيق الوحدة بني 

 .اللوحة الفنية 

 دقيقة) ٢٣( : التنفيذ -ج 

الخطة التي وضعت من قبل املعلمة بالرسم عىل الكـارتون املخـصص قيـاس يبدأ التالميذ بتنفيذ 

 املعلمـة لتكـوين لوحـة كاملـة إرشافوبشكل تعاوين وينرصف الجميع للرسم تحـت ) سم٧٠×سم١٠٠(

 املالحظات املهمة التي تعزز املوضوع وتحقق الرتابط بـني أجـزاء إعطاءيتعاون التالميذ عىل انجازها مع 

 .اللوحة الفنية 

 دقائق)١٠ ( :التقويم -د 

 التالمذة والثناء عليها لتعزيـز املجـاالت الجيـدة وتـاليف أمام الجيدة األعاملتقوم املعلمة بعرض 

 .الجوانب السلبية أن وجدت 

 البيتي الواجب : 

 .رسم منظر طبيعي
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عرشالرابعالفصل

 تعاونية نشاطات
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 :محتويات الفصل

 املشاركة البطاقات:  األول النشاط 

 الرشيك اىل التوجه: الثاين النشاط 

 التفاعلية الدائرة: الثالث النشاط 

 الدراسية املجموعة: الرابع النشاط 

 املرقمة الرؤوس: الخامس النشاط 

 الحلقة تنظيم:  سادسال النشاط 

 املستديرة الطاولة  تحفيز: السابع النشاط 

 املستديرة الطاولة: الثامن النشاط 

 املقابلة: التاسع النشاط 

 الفريق يف األدوار تبادل: العارش النشاط 

 الخط- أعىل:  عرش الحادي النشاط 

 شارك-زاوج -اكتب -فكر:  عرش الثاين النشاط 
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 عرش رابعال الفصل

 تعاونية نشاطات

 

 

 املهارات التعاونية: 

 . تحفيز الذاكرة- عبارات التشجيع- التواصل بالعيون-األسامءاستخدام 

 حجم املجموعة: 

 .فردان) ٢( عىل أوالتطبق 

 .أفراد) ٤(ثم تطبق عىل مجموعات اكرب تتكون من 

 الهدف من النشاط : 

 التامرين حل. 

 املتبادل االيجايب االعتامد. 

 التنفيذ: 

 . عدد من بطاقات املشاركةاألعضاء كل زوج من أعط -

 .األسئلة من مجموعة بطاقة كل يف -

 األول للــرشيك واألجوبــة البطاقــات املعلــم يعــرض -

 .األخرى تلو واحدة

 .الثاين للرشيك بطاقاته ألولا الرشيك يسلم -

ــرشيكان يتفــق - ــد عــىل ال ــامت تردي ــة الكل  واألجوب

 .صحيح بشكل

ــردد - ــرشيك ي ــامت األول ال ــة الكل ــشكل واألجوب  ب

 .صحيح

 .والتشجيع املدح بعبارات الرشيكان يكافئ -

 .البطاقات كل تربح حتى ثانية، مرة رشحها ويعاد الرشيكني اىل الخاطئة البطاقات تعاد -

املشرتكةالبطاقات:األول النشاط
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 املهارات التعاونية: 

 إعـادة - الهادئةاألصوات - الفعالاإلصغاء - عبارات التشجيع- التواصل بالعيون-األسامءاستخدام 

 .الصياغة

 ٢(: حجم املجموعة(  

 الهدف من النشاط : 

 اإلصغاء تعزيز. 

 االجتامعية املهارات بناء. 

 التنفيذ: 

 ).البعض بعضهم بجوار يجلسون الذين الطالب التقسيم يف يفضل (أزواج  اىل التالميذ سمق -

 .التالميذ اىل املادة املعلم يقدم -

 .للمعلم املجموعة أعضاء يصغي -

 .عرضها التي املادة حول أسئلة عليهم املعلم يطرح -

ــادل للمــشاورة عــةللمجمو املجــال يفــسح -  األفكــار وتب

 .واآلراء واملعلومات

 .اإلجابة عىل األعضاء يتفق -

 .الصحيحة اإلجابة األعضاء احد يقدم -

 .الصحيحة اإلجابة تقدم التي للمجموعة والتشجيع الثناء عبارات املعلم يقدم -

 

 

 املهارات التعاونية: 

 . الكالم الرصيح- املشاركة-عال الفاإلصغاء

 جميع طالب الصف: حجم املجموعة . 

الرشيكإىلالتوجه:الثاين شاطالن

التفاعليةالدائرة:الثالث النشاط



 تعاونية نشاطات   
 

٢٨٩ 

 الهدف من النشاط : 

 املتبادل االيجايب االعتامد. 

 الفردية املسؤولية. 

 التنفيذ: 

 كبــرية دائــرة شــكل عــىل الطــالب جلــوس املعلــم يرتــب -

 ).صفال طالب كل فيها يشارك(

 أو بعبـارة) التالميـذ احـد أو املعلم (املجموعة قائد يبدأ -

 .مكتملة غري جملة

 .الجملة أو العبارة إنهاء بالدور التالميذ باقي يحاول -

 أي الجملـة، إكـامل يف يخفـق الـذي التلميـذ اجتياز يتم -

 .الدائرة يف األخر للتلميذ عبوره

  .ليةالتفاع الدائرة أفراد كل من االنتهاء بعد -

 .اإلجابة يعطي  حتى اجتيازه، تم الذي التلميذ اىل الرجوع -
 

 

 املهارات التعاونية : 

 .التشكيل، املساعدة االيجابية، الوقت املحدد

 أفراد) ٤-٢ (:حجم املجموعة. 

 طالهدف من النشا : 

 املناقشة إثارة.   

  املجموعات بني االجتامعي التواصل. 

 التفكري عمليات إثارة. 

 التنفيذ: 

 .طالب أربعة من تتكون مجموعة كل صغرية، مجموعات اىل الطالب  املعلم يقسم -

 .التقليدية بالطريقة املعلومات املعلم يقدم -

 .والطالب املجموعة ائدق أو املعلم بني األدوار تبادل بطاقات يستخدم -

الدراسيةاملجموعة:الرابع النشاط



 التعاوين التعلم
 

٢٩٠ 

 . KWLأو الذهني العصف أو املناقشة بطريقة الطالب معلومات املعلم يخترب -

 

 املهارات التعاونية:  

 .. الفريقتنشيط التعزيز، ،اإلتقان  الهادئة، التعاون، التفاعل االجتامعي،األصوات

 أفراد) ٤-٢(: حجم املجموعة. 

 الهدف من النشاط : 

 . تحفيز الذاكرة- عبارات التشجيع- التواصل بالعيون-األسامءاستخدام 

 التنفيذ: 

 .أعضاء أربعة من تتكون مجموعة كل صغرية مجموعات اىل  الصف املعلم يقسم -

 .سؤاالً املعلم يطرح -

 .اإلجابة يف ويتداولوا وعةمجم كل يف الطالب يجتمع -

 أو ضـوء أو جـرس أمـا املعلـم يستعمل الوقت انتهاء عند -

 .باأليدي التصفيق

 .بعضهم عن رؤوسهم الطالب يبعد -

 .مجموعة كل منً واحداً تلميذا املعلم يختار -

 .الصحيحة اإلجابة ثرأ للمجموعة نقاط تعطى -

 

 

 التعاونيةاملهارات :  

، التعزيز، تنشيط الفريق، تحديد اإلتقاناستخدام املفردات، االلتزام بالوقت، التفاعل االجتامعي، 

 . الصحيحة اإلجابة

 أفراد) ٤-٣: (حجم املجموعة. 

 الهدف من النشاط : 

 املتبادل االيجايب االعتامد. 

 الفردية املسؤولية. 

املرقمةالرؤوس:الخامس النشاط

الحلقة تنظيم:السادس النشاط



 نشاطات تعاونية   
 

٢٩١ 

 التنفيذ: 

 . طالبأربعةجموعة من ثالثة اىل  كل موتتألفيقسم املعلم الطالب اىل مجموعات،   -

ــوان لقــصةيقــدم ا - ــذة  ، شخــصيات القــصة،ملعلــم عن ونب

 .مخترصة عن محتوى القصة

 .  حول القصةأسئلةل املعلم أيس -

 .اإلجابة املجموعة عىل أفراديتفق  -

 ..ً شفويااإلجابةحد التالميذ أيقدم  -

 

 

 رات التعاونيةاملها:  

، التعزيز، تنشيط الفريق، تحديد اإلتقاناستخدام املفردات، االلتزام بالوقت، التفاعل االجتامعي، 

 . الصحيحة اإلجابة

 أفراد) ٤-٣: (حجم املجموعة. 

 الهدف من النشاط : 

 االعتامد االيجايب املتبادل. 

 لية الفرديةاملسؤو. 

 التنفيذ: 

 . طالبأربعة كل مجموعة من ثالثة اىل وتتألفيقسم املعلم الطالب اىل مجموعات،   -

 .ونبذة مخترصة عن محتوى القصة  شخصيات القصة،،يقدم املعلم عنوان القصة -

 .  حول القصةأسئلةل املعلم يسأ -

 .يكتب كل تلميذ الفكرة عىل ورقة -

 .األفكارتالميذ لكتابة مترر الورقة بني ال -

 .اإلجابةيتفق التالميذ عىل  -

 . دالة عىل انتهاء الوقتإشارةيقدم املعلم  -

 . املتفق عليها من قبل املجموعةاإلجابةتعطى  -

تحفيز الطاولة املستديرة: النشاط السابع



 التعاوين التعلم
 

٢٩٢ 

 

 

 املهارات التعاونية: 

تحديد  ، التعزيز، تنشيط الفريق،اإلتقاناستخدام املفردات، االلتزام بالوقت، التفاعل االجتامعي، 

 . الصحيحة، املناقشة بهدوء، االنتظار بانتظام اإلجابة

 أفراد) ٤-٣(: حجم املجموعة. 

 الهدف من النشاط : 

 املتبادل االيجايب االعتامد. 

 الفردية املسؤولية. 

 التنفيذ: 

ــسم - ــم يق ــالب املعل ــات، اىل الط ــألف مجموع ــل وتت  ك

 .طالب أربعة اىل ثالثة من مجموعة

 ونبــذة ،القــصة شخــصيات ،لقــصةا عنــوان املعلــم يقــدم -

 .القصة محتوى عن مخترصة

 . القصة حول أسئلة املعلم لأيس -

 .ورقة عىل الفكرة تلميذ كل تبيك -

 .األفكار لكتابة املجموعة بني  ورقة من أكرث مترر -

 .اإلجابة عىل التالميذ يتفق -

 .الوقت انتهاء عىل دالة إشارة املعلم يقدم -

 .املجموعة قبل من عليها املتفق اإلجابة تعطى -

 

 

 املهارات التعاونية : 

، التعزيـز، اإلتقـان التواصـل بـالعيون، االلتـزام بالوقـت، التفاعـل االجتامعـي، -األسامء استخدام

 .وصف املشاعر، التقيص عن املفردات الصحيحة، اإلجابةتنشيط الفريق، تحديد 

يرةاملستدالطاولة:الثامن النشاط

املقابلة:التاسع النشاط



 تعاونية نشاطات   
 

٢٩٣ 

 أفراد) ٤-٣(: حجم املجموعة. 

 الهدف من النشاط : 

 املتبادل االيجايب االعتامد. 

 الفردية املسؤولية. 

 نفيذالت: 

 .طالب أربعة اىل ثالثة من مجموعة كل وتتألف مجموعات، اىل الطالب املعلم يقسم -

 .بدوره كالً بعضا بعضهم املجموعة أعضاء يقابل -

 ونبـذة القـصة، شخصيات ،القصة عنوان املعلم يقدم -

 .القصة محتوى عن مخترصة

 .حلقة شكل عىل التالميذ يقف -

 شخـصيات أو أحـداث من معنيً دورا منهم كل يأخذ -

 عـن أو األدوار فيهـا بطاقات طريق عن أما القصة،

 .املناقشات طريق

 

 

 املهارات التعاونية:  

 .، االلتزام بالوقتاآلخرين مع باألفكار التخطيط للدرس، التفاعل 

  أفراد) ٤-٣(: املجموعةحجم. 

 الهدف من النشاط : 

 املتبادل االيجايب االعتامد. 

 الفردية املسؤولية. 

 التنفيذ: 

 .أفراد أربعة من تتكون مجموعة وكل مجموعات ثالث اىل الصف تقسيم يتم -

 ).ازرق اخرض– احمر (لون مجموعة كل إعطاء يتم -

الفريقيفاألدوارتبادل:العارش النشاط



 التعاوين التعلم
 

٢٩٤ 

 بطاقـة يأخذ طالب كل ان أي ، ومرقمة الفريق بلون ملونة بطاقات مجموعة كل أفراد يعطى -

 .الفريق بلون

 الـسؤال................ األخرض للفريق أسئلة املعلم ليسأ -

 .خرضاء بطاقات يف مكتوب

 الــسؤال األخــرض الفريــق مــن ١ رقــم الطالــب يأخــذ -

ــذهب ــق اىل وي ــر الفري ــشا األحم ــم ورويت  يف معه

 األزرق الفريـق اىل ٢ رقم الطالب ويذهب ،األجوبة

 .األجوبة يف معهم ويتشاور

 مكانـه يف األخـرض الفريـق يف ٤و ٣ رقم الطالب يبقى -

 .زمالئه بانتظار

 يقـدم الوقـت انتهـاء وعند األجوبة يف بعضهم مع ويتشاورا الفريق اىل ٢و١ رقم الطالب يعود -

 بقيـة مـع وهكذا.......... األخرض الفريق يف األدوار تبادل يتم عدهاوب اإلجابة ٤ أو ٣ الطالب

 .املجموعات
 

 

 املهارات التعاونية :  

، االلتـزام اآلخـرين مـع باألفكار، التفاعل باألجوبةاملشاركة 

 .بالوقت

 أفراد) ٤-٣(: حجم املجموعة. 

 الهدف من النشاط : 

 املتبادل االيجايب االعتامد. 

 الفردية املسؤولية. 

 التنفيذ: 

 .الفريق يف تشارك واألخرى تشاهد مجموعة مجموعتني، اىل الصف املعلم يقسم -

الخط-أعىل:عرشالحادي النشاط



 تعاونية نشاطات   
 

٢٩٥ 

 ويعني أفراد أربعة من تتكون مجموعة وكل مجموعات، ثالثة اىل تقسم تشارك التي املجموعة -

 .قائد مجموعة لكل

 .قسم عىل مجموعة  قائد كل ويقف أقسام ثالث اىل الصف ارض املعلم يقسم -

 .اإلجابة ويعطي الخط، عىل يقف ثم مجموعته، مع قائد كل يتشاور أسئلة املعلم يسال -

 .مكانها أخرى مجموعة  وتأخذ مقاعدها، اىل تعود ،اإلجابة إعطاء يف تفشل التي املجموعة -

 

 

  املهارات التعاونية : 

 .، تنمية الذاكرةاآلخرين مع باألفكار، التفاعل باألجوبةاملشاركة 

 ٢(: حجم املجموعة.( 

 الهدف من النشاط : 

 املتبادل االيجايب االعتامد. 

 الفردية املسؤولية. 

 التنفيذ: 

 .املشاركة قاتبطا من عدد األعضاء من زوج كل أعط -

 .األسئلة من مجموعة بطاقة كل يف -

 بينهام فيام ،باألسئلة املتعلقة األفكار الرشيكان يناقش -

 .صحيح بشكل األجوبة عىل الرشيكان يتفق -

 .األجوبة الرشيكان احد يكتب -

 .يحصح بشكل األجوبة والثاين األول الرشيك يردد -

 .والتشجيع املدح بعبارات الرشيكان يكافئ -

 .الطالب كل مشاركة استمرار لضامن باستمرار الرشكاء أزواج تغيري ميكن -

شارك-زاوج-اكتب-فكر:عرش الثاين النشاط



 التعاوين التعلم
 

٢٩٦ 

 

 

 

 



 ادرـــاملص   
  

 
 

٢٩٧

 

 

 القران الكريم -١

 الـتعلم التعـاوين يف  إسـرتاتيجيةفعاليـة ). ٢٠٠٨( ، مفلح بن دخيل بن مفلـح الـسعدياالكلبي -٢

 األول يف التحصيل الدرايس ومهارات التفكري الناقد لدى طـالب اإلسالميةتحصيل مادة الحديث والثقافة 

 ). دكتوراهأطروحة( القرى، كلية الرتبية أمالثانوي، الرياض، جامعة 

 التعلم التعاوين يف تحـصيل طلبـة أشكالثر شكلني من أ). ٢٠٠٨(  الجواد  سنينة، عودة عبدأبو -٣

الصف العارش يف مبحث الرتبية الوطنية واملدنية مقارنـة بالطريقـة التقليديـة، فلـسطني، مجلـة جامعـة 

 )١٤.( والدراسات،علألبحاثالقدس املفتوحة 

والتـدريس نظريـات  وطرائـق، الشامل يف التعلـيم والـتعلم ). ٢٠٠٧(  النرص، حمزة حمزة أبو -٤

 . باملنصورةاإلميانمكتبة  القاهرة،

 مـن منـاذج الـتعلم التعـاوين يف تحـصيل أمنـوذجنيثر استخدام أ). ٢٠٠٤(رهيف، سلمى لفتة ا -٥

، الجامعـة املستنـرصية، كليـة الرتبيـة األساسـيةاملفاهيم االحيائية واستبقائها  لـدى طلبـة كليـة الرتبيـة 

 ).جستريرسالة ما (األساسية

ثر استخدام الجيل الثاين للتعلم االلكـرتوين عـىل أ). ٢٠٠٨(  بن يحيى حسنلـلـهال محيا، عبد ا -٦

 القـرى، كليـة الرتبيـة أم، الريـاض، جامعـة أبهـامهارات التعليم التعاوين لـدى طـالب كليـة املعلمـني يف 

 ). دكتوراهأطروحة(

 يف تنميـة التفكـري األدوار تبـادل اتيجيةإسرتفاعلية ). ٢٠٠٨( أمني، اميمة بنت محفوظ محمد  -٧

الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثـانوي باملدينـة املنـورة، الريـاض، 

 ).رسالة ماجستري (اإلنسانيةجامعة طيبة، كلية الرتبية والعلوم 

اتيجيات الـذكاءات املتعـددة اثر التدريس باسـتخدام اسـرت). ٢٠٠٨(الربكايت، نيفني حمزة رشف  -٨

 يف التحــصيل والتواصــل والــرتابط الريــايض لــدى طالبــات الــصف الثالــث .K.W.L والقبعــات الــست و

 ). دكتوراهأطروحة( القرى، كلية الرتبية أماملتوسط مبدينة مكة املكرمة، الرياض، جامعة 

العربيــة املصـــادر



 التعاوين التعلم
 

 ٢٩٨

 الحـصيلة إلثـراءر اسـتخدام التعلـيم املفـرد كمـصد). ٢٠٠٨(بن يوسف، سمرية ياسـني حـسن  -٩

 القـرى، كليـة الرتبيـة أم الفنية دراسة شبه تجريبية، الرياض، جامعة األشغالاملعرفية واملهارية يف مجال 

 ).رسالة ماجستري(

اثر كل من نوع املحكم وطول االختبار عىل تحديد ). ١٩٩٩( التميمي، خالد بن حسن شيبان -١٠

ايات الرياضية يف العمليـات الحـسابية بالـصف الـسادس درجة القطع الختبار محيك املرجع يقيس الكف

 ).رسالة ماجستري( القرى، كلية الرتبية أماالبتدايئ مبدينة جدة، الرياض، جامعة 

اثـر اسـتعامل طريقـة الـتعلم التعـاوين يف تحـصيل ) .٢٠٠٦(رافد صباح عبد الرضا  التميمي، -١١

 األساسـيةبية، الجامعة املستنرصية، كليـة الرتبيـة  يف مادة قواعد اللغة العراألديبطالب الصف الخامس 

 ).رسالة ماجستري(

، " املـستحدث-املـألوف" طرائـق التـدريس العامـة ) .٢٠١٠(التميمي، عـواد جاسـم محمـد  -١٢

 .األساسيةالجامعة املستنرصية، كلية الرتبية 

 إسـرتاتيجية رإطـاطـريقتني عالجيتـني يف  اثر استخدام). ٢٠٠٨(التميمي، محسن عيل محمد  -١٣

 املعلامت، مكتب بغداد، إعداد التعلم عىل التحصيل وتنمية التفكري االستداليل لدى طالبات معهد إتقان

 ). دكتوراهأطروحة(جامعة سانت كليمنتس 

ثر التعلم التعاوين عىل تحـصيل الرياضـيات لـدى  أ).٢٠٠١(الجارس، صالح بن مخيلد عشوي  -١٤

 ).رسالة ماجستري( القرى، كلية الرتبية أمعرعر، الرياض، جامعة طالب كلية املعلمني يف مدينة 

خـصائص املعلـم يف الـدول ذات التحـصيل املرتفـع ). ٢٠١٢(الحجامي، عائشة احمد محمـد  -١٥

يف اختبارات دراسة التوجهات الدوليـة ) السعودية(والدول ذات التحصيل املنخفض )   الصني-سنغافورا(

 ).رسالة ماجستري( القرى، كلية الرتبية أم، الرياض، جامعة )TIMSS2007(للرياضيات والعلوم 

يف ) فـرق الـتعلم(ثر استعامل الـتعلم التعـاوين أ). ٢٠٠٧ (لـلـه صبحي ناجي عبد االجبوري، -١٦

 نحو مادة الجغرافية، الجامعة املستنرصية، مجلة كليـة الرتبيـة اإلعدادياتجاهات طالبات الصف الرابع 

 ).٥٢.(،عاألساسية
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، عــامن، دار وآخـرونالــتعلم يف مجموعـات، ترجمــة عـزو عفانــة ). ٢٠٠٨(جوكيـوز، ديفيـد  -١٧

 .املسرية للنرش والتوزيع

 الطفـل باكتـسابخـصائص معلمـة الروضـة وعالقتهـا ). ٢٠١٠(حسن، رحـاب حـسني عـيل  -١٨

 ).رسالة ماجستري(للخربات، بغداد، جامعة بغداد، كلية الرتبية للبنات 

فاعلية العمل الجامعي يف تطوير خصائص رسـوم تالمـذة املرحلـة ).٢٠٠٥(شكر وفاء  حسن، -١٩

 ).رسالة ماجستري( دياىل، كلية الرتبية األساسية االبتدائية ، جامعة

، دار الفكر للطباعـة )١(تربويات املخ البرشي، عامن، ط ). ٢٠٠٣(حسني، محمد عبد الهادي  -٢٠

 .والنرش

تأثري منهج باألسلوب التعـاوين يف تعلـيم بعـض  ).٢٠١٠(لفي الحلفي، حيدر مجيد شويع ألح -٢١

 ).رسالة ماجستري (األساسيةاملهارات املغلقة واملفتوحة بكرة القدم، الجامعة املستنرصية، كلية الرتبية 

املجموعـات ( من التعلم التعـاوين إسرتاتيجيتنياثر استعامل ). ٢٠٠٩(  حلوس، نارميان حميد -٢٢

 املعلمـني، إعـداديف تحصيل مادة علم النفس الرتبوي لدى طـالب معهـد ) ت الصغريةالكبرية واملجموعا

 ).رسالة ماجستري(ابن رشد /داد، جامعة بغداد، كلية الرتبيةبغ

، دار املـسرية  )٤(تصميم التعليم نظرية ومامرسة، عامن، ط ). ٢٠٠٨(الحيلة، محمد محمود  -٢٣

 .للطباعة والنرش

 الـتعلم البنـايئ والـتعلم التعـاوين يف أمنـوذجيثـر أ). ٢٠٠٨(عبيـد الخزرجي، نصيف جاسـم  -٢٤

 املعلـامت، إعـداد للمفاهيم الفيزيائية والتفكـري االسـتداليل لـدى طالبـات معهـد الخاطئتعديل الفهم 

 ).رسالة ماجستري( ابن الهيثم / بغداد، جامعة بغداد، كلية الرتبية

يـة صـعوبات الـتعلم بـني النظر). ٢٠٠٩(الخفاف، إميـان عبـاس عـيل و هنـاء رجـب حـسن  -٢٥

 .، دار املناهج للنرش والتوزيعوالتطبيق برنامج متكامل، عامن

، دار املنـاهج يثـة، عـامناللعب اسـرتاتيجيات تعلـيم حد). ٢٠١٠(الخفاف، إميان عباس عيل  -٢٦

 .للنرش والتوزيع

قي، عـامن ، دار املنـاهج الذكاءات املتعددة برنامج تطبي). ٢٠١١(الخفاف، إميان عباس عيل  -٢٧

 .للنرش والتوزيع
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، دار املنـاهج ، عـامناألطفـالالتعلـيم البيئـي يف ريـاض ). ٢٠١٢(الخفاف، إميان عباس عـيل  -٢٨

 .للنرش والتوزيع

، عـامن ، دار ً تعلم كيف تفكر انفعاليـا–الذكاء االنفعايل ). ٢٠١٢(الخفاف، إميان عباس عيل  -٢٩

 .املناهج للنرش والتوزيع

نظريـات الـتعلم والتعلـيم للمعلـم والطالـب الجـامعي، ). ٢٠١٢(الخفاف، إميان عباس عيل  -٣٠

 .عامن، دار املناهج للنرش والتوزيع

 بـإرشاف وآخـرونالرتبية والتعليم، ترجمة هـشام نـشابه ). ت.ب (وآخروندو ترانس، روبري  -٣١

 . اللجنة الوطنية اللبنانية، مكتبة النارش لبنان

الطلبـة الـصم يف   الـتعلم التعـاوين يف تحـصيل اسـتخداماثـر). ٢٠٠٧(عالية محمـد ي،الرفاع -٣٢

 ).رسالة ماجستري( ،كلية الرتبيةاألردنيةالرياضيات وتفاعالتهم االجتامعية، الجامعة 

، ) ١( التعلم التعاوين، عامن، ط إسرتاتيجيةبرنامج عالجي قائم عىل ). ٢٠٠٧(زايد، فهد خليل -٣٣

 . للطباعة والنرشدار اليازوري

 طريقة روثكوف يف تنمية  التفكري الناقـد  استخدامأثر).٢٠٠٧(الزهاوي، سعاد سلامن حسن  -٣٤

رسـالة  ( األساسـيةلدى طالبات الصف الرابع العام يف مادة التاريخ، الجامعة املستنـرصية، كليـة الرتبيـة 

 ).ماجستري

، ) نظريـات وتطبيقـات ودراسـات(وين التعلم التعـا). ٢٠٠٨ (وآخرونسعادة، جودت احمد  -٣٥

 .، دار وائل للطباعة والنرش)١(عامن، ط 

التعلم النـشط بـني النظريـة والتطبيـق، عـامن، دار ). ٢٠٠٦ (وآخرونسعادة، جودت احمد  -٣٦

 .الرشوق للطباعة والنرش

 جامعـة فاعلية دور املعلم املتعاون يف الرتبيـة العمليـة يف). ٢٠١٠( محمود إبراهيمالشاعر،  -٣٧

القدس املفتوحة من وجهة نظر طلبة الرتبية العملية يف منطقـة بيـت لحـم، فلـسطني، جامعـة القـدس 

 .املفتوحة

اثـر اسـتخدام املجمعـات التعليميـة وفـرق ).٢٠٠٥(الشكرجي، لجني سامل مـصطفى محمـد  -٣٨

دينـة املوصـل،  يف ماإلعـداديالتعلم يف التحصيل واالتجاهات نحو الجغرافية لطالبات الـصف الخـامس 

 ). دكتوراهأطروحة(جامعة املوصل ، كلية الرتبية 
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 حـل املـشكلة عنـد أداءدور التعاون والتنـافس والفرديـة يف ). ٢٠٠٤(العبادي، حامد مبارك  -٣٩

 ).٤. (، البحرين، مجلة العلوم الرتبوية والنفسية،املجلد الخامس،عاألسايس األولطلبة الصف 

 تـدريس االقـران يف تـدريس إسـرتاتيجيةاسـتخدام ). ٢٠١١(يل ياسني عبد املجيد، انزار بن ع -٤٠

الرتبية الفنية وعالقتها ببعض املخرجات التعليمية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية مبدينـة جـدة، الريـاض، 

 ).رسالة ماجستري(  القرى، كلية الرتبية أمجامعة 

لم التعـاوين يف تحـصيل طـالب معهـد  الـتعأسـلوباثر ). ٢٠٠٠(العبيدو، عثامن عبد املنعم  -٤١

 ).رسالة ماجستري( ابن رشد /  ، بغداد، كلية الرتبية اإلسالميةالصف الثاين متوسط يف مادة الرتبية 

اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس والتقـويم، ). ٢٠٠٦ (وآخرون رشيف إبراهيمالعبيدي، هاين  -٤٢

 .عامن، عامل الكتب الحديث  للطباعة والنرش

 التعلم التعـاوين والتنافـيس يف التحـصيل أسلويباثر ). ٢٠٠٨(  محمد إبراهيم إيناسرقاوي، ع -٤٣

، فلـسطني، األسـايسالدرايس واالحتفاظ مبهارات الفهم القرايئ للشعر العريب لـدى طلبـة الـصف العـارش 

 ).رسالة ماجستري(جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا 

رؤيـة  (األطفـالمناهج ريـاض ). ٢٠٠٩( لطيفة أبولفتاح، ورائد فخري العساف، جامل عبد ا -٤٤

 .، مكتبة املجتمع العريباألوىل، عامن، الطبعة العربية )معارصة

فاعليـة اسـتخدام الـتعلم التعـاوين يف تـدريس ). ٢٠٠٧(   محمـدلـلـه بنت عبد اأمل عمدة، -٤٥

ى تلميذات الـصف الـسادس االبتـدايئ، الريـاض، االقتصاد املنزيل عىل تنمية مهارات التفكري االبتكاري لد

 ).رسالة ماجستري( القرى، كلية الرتبية أمجامعة 

يف تنميـة بعـض   الـتعلم التعـاوينإسـرتاتيجيةثر اسـتخدام أ. )٢٠٠٧(العنزي، خلف بن قليل  -٤٦

اض، جامعـة  الثانوي مبدينة الريـاض، الريـاألول يف الصف ًاملهارات النحوية لدى الطالب املعوقني سمعيا

 ).رسالة ماجستري( القرى، كلية الرتبية أم

 وأثـرهامالتعلم بطريقتي التعاون والتنـافس ). ٢٠٠٨(فايد، محمد خليل سليامن  -٤٧

ــانوي واألول األســايس الرياضــيات يف الــصفني الخــامس مــادةعــىل تحــصيل الطلبــة يف    الث
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رسـالة (طنيـة، كليـة الدراسـات العليـا الوواتجاهاتهم نحو كل من الطريقتني، فلسطني، جامعـة النجـاح 

 ).ماجستري

 مهنـة أخالقيـاتقيم العمل الواردة يف ميثاق ). ٢٠٠٧( بن احمد بن غيثان لـلـهالقرين، عبد ا -٤٨

رسـالة ( القرى، كلية الرتبية أم والية تفعليها لدى املعلمني، الرياض، جامعة اإلسالميالتعليم من املنظور 

 ).ماجستري

فاعليـة الـتعلم التعـاوين يف تحـصيل الطـالب وتنميـة ). ٢٠٠٠(امل بن عيل سـامل القحطاين، س -٤٩

 العربيـة املتحـدة، مجلـة كليـة اإلمـاراتسات االجتامعية باملرحلـة املتوسـطة، قطـر، اتجاهاتهم يف الدرا

 ).١٧. (ع الرتبية، السنة الخامسة عرش،

ر استخدام أسلوبني من أساليب التغذيـة الراجعـة أث). ٢٠٠٦( القصاب، مــيعاد نـاظم رشيـد -٥٠

امللفوظة واملكتوبة يف تحصيل طلبة معهد الطب التقني يف مادة الفسلجة، جامعة بغـداد، كليـة الرتبيـة 

 ).رسالة ماجستري( للبنات

أثر استخــدام إسرتاتيجيتي التعـــلم التعاوين والتقارير  ).٢٠٠٥(الكعبي، بالسم كحيط حسن -٥١

ة يف تحصيل الطالبات وتنمية التفكري الناقد لديهن فـي مــادة الجغـرافيـة، بغداد، جامعة بغـداد القصري

 ). دكتوراهأطروحة(ابن رشد / ،كلية الرتبية 

أثر استخــدام التعـــلم التعـاوين يف تـدريس ). ٢٠٠١( املاليك، عبد امللك بن مسفر بن حسن -٥٢

 املتوسـط يف الرياضـيات واتجاهـاتهم نحوهـا مبدينـة جـدة، الرياضيات عىل تحصيل طالب الصف الثاين

 ).رسالة ماجستري(  القرى، كلية الرتبيةأمالرياض، جامعة 

 إكـسابفاعلية برنامج تدريبي مقـرتح عـىل ). ٢٠٠٩( املاليك، عبد امللك بن مسفر بن حسن -٥٣

نحـو الرياضـيات، معلمي الرياضيات بعض مهارات الـتعلم النـشط وعـىل تحـصيل واتجاهـات طالبهـم 

 ). دكتوراهأطروحة( القرى، كلية الرتبية أمالرياض، جامعة 

وزارة  املغـرب، اسـتغالل التعـاون املـدريس كطريقـة تـدريس، ).١٩٧٦(محمد، سـعد الـدين  -٥٤

 .التعليم االبتدايئ والثانوي، الرسالة العربية، العدد الثالث

  واملقـــارن اإلتقـــان بأســـلويبس  التـــدريتـــأثري). ٢٠١١(مهـــدي صـــاحب محمـــد  املحنـــة، -٥٥

 ).رسالة ماجستري( األساسيةيف تعلم فعالية الوثب الطويل، الجامعة املستنرصية، كلية الرتبية 



 ادرـــاملص   
  

 
 

٣٠٣

ثر أمنوذجي التعلم البنايئ والـتعلم التعـاوين  أ).٢٠٠٩( مصطفى، فدوى عباسو نصيف جاسم -٥٦

 إعــداداالســتداليل لــدى طالبــات معهــد يف تعــديل التــصورات الخاطئــة للمفــاهيم الفيزيائيــة والتفكــري 

 .٦. الذكاء، عأبحاثاملعلامت، الجامعة املستنرصية، حولية 

ثـر أسـلوب الـتعلم التعـاوين يف تنميـة ميـول أ). ٢٠٠٢(املناصري، حسني جدوع مظلوم ناجي  -٥٧

 ).رسالة ماجستري( طلبة الصف الخامس األديب نحو مادة التاريخ، جامعة القادسية، كلية الرتبية

 التعلم التعاوين يف تحصيل طلبة املرحلة الثانية يف أسلوبثر استخدام أ). ٢٠٠٦(منذر، مروج  -٥٨

 ).٤٩.(ع ،األساسية املنزل، الجامعة املستنرصية، مجلة كلية الرتبية إدارةمادة 

السلوك االجتامعي وعالقتـه بالـشعور بالـذات  ).٢٠٠٢(املوسوي، عباس نوح سليامن محمد  -٥٩

 ).رسالة ماجستري(  النفيس لدى طلبة جامعة املوصل،جامعة املوصل، كلية الرتبيةواألمن

 الحديثة يف التعليم والتعلم، عامن، الطبعة العربية، األساليب.  )٢٠٠٨( نبهان، يحيى محمد  -٦٠

 .دار اليازوري للطباعة والنرش

 يف اكتـساب مهـارة الحفـر اثر استخدام التعلم التعاوين). ٢٠٠٥(النعيمي، نادية سلامن عمر  -٦١

، الجامعــة األوىلاملرحلــة / قــسم الرتبيــة الفنيــة/ عــىل الجــبس لــدى طلبــة الكليــة الرتبويــة املفتوحــة 

 ).٤٤.(،عاألساسيةاملستنرصية، مجلة كلية الرتبية 

) ٣-١( األساسيةصعوبات تطبيق التعلم التعاوين للمرحلة ). ٢٠١٠(نصار، منذر محمود حمد  -٦٢

 ).رسالة ماجستري(، كلية الرتبية األوسط، جامعة الرشق األردنمن وجهة نظر املعلمني،  األردنيف 

 التعليم والتعلم يف مجموعات تعاونيـة، عـامن، مبادئ ).٢٠٠٦(عمر عبد الرحيم  ،لـلـهنرص ا -٦٣

 .، دار وائل للنرش والتوزيع)١(ط 

 التعـاوين يف الـتعلم يجيةإسـرتاتفاعليـة اسـتخدام ). ٢٠١١( محمد حـج أسامةيحيى، مريفت  -٦٤

يف مدينـة طـولكرم، فلـسطني،  يف الرياضـيات واتجاهـاتهم نحوهـا األسـايستحصيل طلبة الصف السابع 

 ).رسالة ماجستري(طنية، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الو
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. أسـلوب. طرائـق التـدريس مـنهج). ٢٠٠٥(يوسف ، ردينـة عـثامن وحـذام عـثامن يوسـف  -٦٥

 .، دار املناهج للنرش والتوزيعنوسيلة، عام

 

 

1- Johnson , D.W. and Johnson, Cooperative .Values and Culturally Plural 

Classrooms. (2000) . 

2- Lord , Thomas , R. (1994). Using Cooperative Learning in the Teaching of 

High school Biology  ,The American Biology ,Teacher, Vol. ( 56) , No. (5) ,P. 

280-284. 

3- Oslen and kagan ,(1992). About Cooperative Learning Carolyn (Eds) 

Cooperative Language Learning  Prentice .Hall Regent Englewood  Cliffs . Eric 

, P. 52. 

4- Oxford ,(2000).Word Power Dictionary . Third Edition by Miranda Steal . 

University Press. 

5- Richard M. Felder & Rebecca Brent (2001). Effective Strategies for Cooperative 

Learning. North Carolina State University, Journal Cooperation and 

Collaboration in Collage Teaching, Vol.(10), N. (2), P. 69-75.  

6- Rubin .Bella ,(1987) “ Advanced – Level Reading Comprehension” .A Journal 

for the Teacher of English Outside the United States. Vo,N.(2), , P.46-47.  

7- Statman ,Stell .(1980) “ PerTeaching and Group Work “English Language 

Teaching Journal . Vol.(34).No.(2) , Feb. P. 125 .  

8- Slavin , R.(1983). When Does Cooperative Learning in Crease Students  

Achievement  . New York , P. 432  . 

9- Slavin , R.E. &et.al.,(1988).“Cooperative learning of Student Achievement. 

Education leader Ship“ ,  Elementary school Journal , Vol 46 , No (3 ), PP 23-

33.  

10- Manning , Lee &Luching , R. ,(1991).“ TheWhat and Why , and How of 

Cooperative Learning “ The Social Studies . Vol, 82 , N. ( 3), PP 120 – 125 . 

األجنبية املصـــادر




	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	110.pdf
	111.pdf
	112.pdf
	113.pdf
	114.pdf
	115.pdf
	116.pdf
	117.pdf
	118_2.pdf
	119_2.pdf
	120_2.pdf
	121_2.pdf
	122_2.pdf
	123_2.pdf
	124_2.pdf
	125_2.pdf
	126_2.pdf
	127_2.pdf
	128_2.pdf
	129_2.pdf
	130_2.pdf
	131_2.pdf
	132_2.pdf
	133_2.pdf
	134_2.pdf
	135_2.pdf
	136_2.pdf
	137_2.pdf
	138_2.pdf
	139_2.pdf
	140_2.pdf
	141_2.pdf
	142_2.pdf
	143_2.pdf
	144.pdf
	145.pdf
	146.pdf
	147.pdf
	148.pdf
	149.pdf
	150_2.pdf
	151_2.pdf
	152_2.pdf
	153_2.pdf
	154_2.pdf
	155_2.pdf
	156_2.pdf
	157_2.pdf
	158_2.pdf
	159_2.pdf
	160_2.pdf
	161_2.pdf
	162_2.pdf
	163_2.pdf
	164_2.pdf
	165_2.pdf
	166_2.pdf
	167_2.pdf
	168_2.pdf
	169_2.pdf
	170_2.pdf
	171_2.pdf
	172_2.pdf
	173_2.pdf
	174_2.pdf
	175_2.pdf
	176_2.pdf
	177_2.pdf
	178_2.pdf
	179_2.pdf
	180_2.pdf
	181.pdf
	182.pdf
	183.pdf
	184.pdf
	185.pdf
	186.pdf
	187.pdf
	188_2.pdf
	189_2.pdf
	190_2.pdf
	191_2.pdf
	192_2.pdf
	193_2.pdf
	194_2.pdf
	195_2.pdf
	196_2.pdf
	197.pdf
	198.pdf
	199.pdf
	1100.pdf
	1101.pdf
	1102.pdf
	1103.pdf
	1104.pdf
	1105.pdf
	1106.pdf
	1107.pdf
	1108.pdf
	1109.pdf
	1110.pdf
	1111.pdf
	1112_2.pdf
	1113_2.pdf
	1114_2.pdf
	1115_2.pdf
	1116_2.pdf
	1117_2.pdf
	1118_2.pdf
	1119_2.pdf
	1120_2.pdf
	1121_2.pdf
	1122_2.pdf
	1123_2.pdf
	1124_2.pdf
	1125_2.pdf
	1126_2.pdf
	1127_2.pdf
	1128_2.pdf
	1129_2.pdf
	1130_2.pdf
	1131_2.pdf
	1132_2.pdf
	1133_2.pdf
	1134_2.pdf
	1135_2.pdf
	1136_2.pdf
	1137_2.pdf
	1138_2.pdf
	1139_2.pdf
	1140_2.pdf
	1141_2.pdf
	1142_2.pdf
	1143_2.pdf
	1144_2.pdf
	1145_2.pdf
	1146_2.pdf
	1147_2.pdf
	1148_2.pdf
	1149_2.pdf
	1150_2.pdf
	1151_2.pdf
	1152_2.pdf
	1153_2.pdf
	1154_2.pdf
	1155_2.pdf
	1156_2.pdf
	1157_2.pdf
	1158_2.pdf
	1159_2.pdf
	1160_2.pdf
	1161_2.pdf
	1162_2.pdf
	1163_2.pdf
	1164_2.pdf
	1165_2.pdf
	1166_2.pdf
	1167_2.pdf
	1168_2.pdf
	1169_2.pdf
	1170_2.pdf
	1171.pdf
	1172.pdf
	1173.pdf
	1174.pdf
	1175.pdf
	1176.pdf
	1177.pdf
	1178.pdf
	1179.pdf
	1180.pdf
	1181.pdf
	1182.pdf
	1183.pdf
	1184.pdf
	1185.pdf
	1186.pdf
	1187.pdf
	1188.pdf
	1189.pdf
	1190.pdf
	1191.pdf
	1192.pdf
	1193.pdf
	1194.pdf
	1195.pdf
	1196.pdf
	1197.pdf
	1198.pdf
	1199.pdf
	1200.pdf
	1201.pdf
	1202.pdf
	1203.pdf
	1204.pdf
	1205.pdf
	1206.pdf
	1207.pdf
	1208.pdf
	1209.pdf
	1210.pdf
	1211.pdf
	1212.pdf
	1213.pdf
	1214.pdf
	1215.pdf
	1216.pdf
	1217.pdf
	1218.pdf
	1219.pdf
	1220.pdf
	1221.pdf
	1222.pdf
	1223.pdf
	1224.pdf
	1225.pdf
	1226.pdf
	1227.pdf
	1228.pdf
	1229.pdf
	1230.pdf
	1231.pdf
	1232.pdf
	1233.pdf
	1234.pdf
	1235.pdf
	1236.pdf
	1237.pdf
	1238.pdf
	1239.pdf
	1240.pdf
	1241.pdf
	1242.pdf
	1243.pdf
	1244.pdf
	1245.pdf
	1246.pdf
	1247.pdf
	1248.pdf
	1249.pdf
	1250.pdf
	1251.pdf
	1252.pdf
	1253.pdf
	1254.pdf
	1255.pdf
	1256.pdf
	1257.pdf
	1258.pdf
	1259.pdf
	1260.pdf
	1261.pdf
	1262.pdf
	1263.pdf
	1264.pdf
	1265.pdf
	1266.pdf
	1267.pdf
	1268.pdf
	1269.pdf
	1270.pdf
	1271.pdf
	1272.pdf
	1273.pdf
	1274.pdf
	1275.pdf
	1276.pdf
	1277.pdf
	1278.pdf
	1279.pdf
	1280.pdf
	1281.pdf
	1282.pdf
	1283.pdf
	1284.pdf
	1285.pdf
	1286.pdf
	1287.pdf
	1288.pdf
	1289.pdf
	1290.pdf
	1291.pdf
	1292.pdf
	1293.pdf
	1294.pdf
	1295.pdf
	1296.pdf
	1297.pdf
	1298.pdf
	1299.pdf
	1300.pdf
	1301.pdf
	1302.pdf
	1303.pdf
	1304.pdf
	1305.pdf

